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కరసమస 
చలకలం. 

ఎముకలు  కరక  చల. 

రడలనన  నరమనుషయంగ ఉననై. 
రము  వళల ఇంటల  కడ  చలగన ఉంద:   పైన  తటకల  కపప- ఆ కపపలంచ  పగట  పట 

ఎండ , సయంతరం తరవత  చల  లపలక  దూరుతుంటయ.. 

రము వళల  అమమ  వడకక  ముతక  దుపపట  ఇచచంద. తనక  పలచన  చర  కపపకన, గదల ఒక 
మూలగ  చపమద  ముడచుకన  పడకననద. రముకసం  మరక చప ఉంద వళలంటల.  

రతర అవతునన  కదద  చల కడ  పరగంద.  ఇపపడద ఎముకలన  నమలసుతననద. 

రముక మధయల మలకవ  వచచంద. కడప బగబటుుకన  అటూ ఇటూ  దరలడ కంత సప, 

నదరపటులదు-  కళుల తరచ  వళల అమమవైప  చూశడ,  నదరలన  వణుకతంద.  

రములచ,  తనుకపపకనన  దుపపటన  వళల అమమక  కపపడ. 

రజతను  ఒళుుతుడచుకన  తువవలన  తస,  తలనండ   కపపకన,  తలుప  తసుకన- 

బయటక  అడగు పటుడ. 

1



ఎదురుగుండ ఉనన ఇంటక  ఒక నకతరం  వరలడతుననద- ఎరరట కగతం- లపల  కరంట బలుు. 

నకతరం పరకశవంతంగ  వలుగుతుననద:   "బలుు వడగ ఉంటుంద!" అననద మనసు. రము 
మఖం చరునవవత  వలగపయంద. రడడ దట,  నకతరం  దగగరక  వళల  నలబడడడ. 

అంతల- గడగడ  శబదం  చసుకంటూ,  సూటగ రము  ముందుక  వచచ  ఆగందక  బండ- 

అద  ఎటునుండ వచచంద మర, తలనలదు! 

చల  వంతగ  ఉంద!  దనన   జంకలు   లగుతుననై  ,  వట   వంటనండ  దుబులు  దుబులుగ 
పరగన ఉనన! 

ఆ బండల  ఒక   వంత ముసలయన కరచన  ఉననడ: ఎరరట  బటులు, ఎరరటటప, పడగట 
ఆ టప చవరన ఒక ఎరర బంత, పడవడ తలల గడడం, తలలట- పదద పదద- మసలు. 

"  హయ  !  హయ  !  బగుననవ,  మరర   కరసమస  !"  అననడ  తత.  బండలంచ   ఒకపదద 
పయకటుును  తస  రముక  ఇసూత.  

"  మరు  కరసమస  తత   కదూ  ?!  బహమతన   ఇ  వవలసంద,  నక  కదు.   ఈ  ఇంటల   ఉండ 
పటరక! "  అననడ రము- "ఈ నకతరమూ, ఆ కరసమస  చటూు అనన  పటర  వళలవ". 

"  ఓహ  ఓహ  "  అన  నవవడ  తత. "అయన   పరలదు-  ఈ   బహమత   నక"   అననడ- 

బహమతన  రము  చతల పటుస.   

"మర పటర క?" 

తత  కళుు  లైటు వలుగుల  వంతగ  మరశయ. వనకక తరగ వళు బండ ఎకకడ. 

"అయయ!  అయయ  !  మళు   పటర   లచ   తన   బహమత   కసం   వతుకకంటడ,  నకమ 
అకకరలదు  తత... "  అంటూన   ఉననడ  రము  -  తత   ,  బండ  మర  ఎపపడ   వళలపయర, 

ఏమ- తరుకన చూససరక, వళుు  వచచన  జడలు కడ  లవ! 

రము  వచరంగ  తన  చతలన   బహమతకస   చూసుకననడ.  పయకటుు   మరసపతుననద. 
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దనక   కటున   పచచరబును   చల  ముదదసతంద.  దనన   పటుుకన   ఒక   అడగు   తన   ఇంట  వైప 
వశడ-  " ఊహ  వదుద, ఇద నక కదు- పటరక.  పపం!  వడ  ఈ బహమత కసమ కద, 

నకతరం తచచపటుడ; కరసమస చటుు పటుడ; అనన  చశడ  ?!  నక బగ డబుులచచక,  వచచ 
సంవతసరం   కరసమసక   మ  ఇంట  ముందూ  ఒక   నకతరం   పటుుకందువ.  అపపడ  తత   ఇచచ 
బహమతన నువవ  తసుక.  ఇద నకదుద"  అననద మనసు. 

రము  వనకక  తరగ  వళు   దనన   కరసమస   చటుు  కంద   పటుసడ.   వనకక  తరగ  చూడకండ 
గబగబ వళు  ఇంటక  తరగ వచచశడ. 

ఇంట తలుప తరవగన   వడక  ఆశచరయంత నట మటరలదు-  తన మంచం మద-  ఇంక 
పదద  పయకటుు  ఒకట  ఎదురుచూసతంద, తనకసం!  

పయకటుు మద పచచరంగుల ఏద రస ఉంద మరుసూత- "న సహరదరతక మచచ ఈసరక  ననచచ 
బహమత  ఇద. వచచసర ఇంక మంచ బహమత తసతను!" అన.    

పయకటుు లపల  వచచన  రగుగలు  రండ- చకకగ  మడతపటు ఉననయ! 

మంచ మనసునన   మ అందరక   కరసమస   శుభకంకల రగుగలు. 

కతతపలల బృందం.
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కతతపలల పతరక ఈ సంచకన, పత సంచకలన కడ మరు ఉచతంగ ఇంటరనటల 
చూడవచుచ. పతరకను  e-పసతకం రూపంల చదవచుచ;  పడయఫ రూపనన 
డనలడ చసుకవచుచ. సందరశంచండ:
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నత చందరక 14 వ భగం 

మూల రచన: క.శ.పరవసుత చననయ సూర                          సరళకరణ: ఘడయరం వంకట నరయణ శరమ 
జరగన కథ: పంగళకడ, సంజవకడ ఇదదరూ మంచ మతురలతరు.  కరటకడక అద ఇషుం ఉండదు.  అద  
దమనకడతతన గడ వళుబసుకంటుంద.  ఇక చదవండ, ..నత చందరక  పధనలుగవ భగం:

అపపడ  దమనకడ  "చడపనునన  పనన 
బగుచసుకనందుక,  రనునన  లభనన 
పందందుక,  జరగన  నషునన  భరత 
చసుకనందుక  కడను,  అవసరపడద 
ఉపయమ తపప, వరుకదు.  కబటు ఇపపడ 
మనం  వతుకవలసనద  ఆ  ఉపయనన. 
పంగళకనక,  సంజవకనక  మధయ  తగవ 

పటుంచందుక  తగన  ఉపయం  ఆలచంచల 
ఇపపడ.  అల  వట మధయ  భదం(తగవలట) 

పటుసత  మన  కరకలనన   నరవరతయ.  మనం 
ఇపపడ  ఆ  సంగతన  పటుంచుకకండ 
వదలవసత,  ఆనక  మనక  పంగళకడన 
ఆశరయంచ  ఉండటమ  కషుం  అయపతుంద" 

అననద. 
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"అదటల సధయం?" అన అడగంద కరటకం. 

"వంద  వధలుగ  పరకరమంచ  సధంచలన 
దనన  కడ   ఒకక   ఉపయంతట 
సధంచవచుచ.  ఒకపపడ  మమూలు  కక 
ఒకట, తనక హన చసుతనన  భయంకర సరపనన 
ఉపయం చతన కద, నశనం చసంద?  నక 
ఆ  కథ  చబుతను  వను"  అన   దమనకం  కక-

పము కథ చపపసగంద: 

క క-ప మ ు  
యమున  నద  ఒడడన  ఉనన  అడవల,  మరర 

మరను  మద-  గూడ  కటుుకన  నవససూత 
ఉండద- ఒక కక జంట.  ఆ చటుు కరంద పటుల 
ఒక  పము  నవసం  ఉండద.   కక  పటున 
గుడలనననటన  అద   ఎపపటకపపడ   చకకగ 
తనస  పతుండద.  కకక  చల  బధ  వసంద. 

చవరక  అద  తన  సనహతుడయన  నకక  దగగరక 
పయ,  తరచుపము వలల తనక మటమటక 
కలుగుతునన నషునన చపపకన బధపడడద. 

అపపడ  నకక  దనన   ఓదరుచతూ 
"చరువల  ఉనన  చపలనననటన  మసం  చస 
తనసన     కంగను,  ఒక   మమూలు  ఎండర 

ఉపయంతట   గద,  తుదముటుంచంద? 

నక  ఆ  కథ  చబుతను  వను"  అన,  దనక 
కంగ-ఎండర కథ చపపసగంద: 

క ం గ-ఎ ం డ ర  
బదరక  వనంల   'సరదం'  అన  చరువ 

ఒకట  ఉండద.  ఒకసర  అకకడక  ఒక  ముసల 
కంగ  వచచంద.  కనన  రజలపటు  అద  కళుు 
సగం  మూసుకన,  ఆహరం  తనకండ, 

తవమర ైన  తపసుస  చసదన  మదర, 

నళులఒంట కలపైన నలబడ ఉననద. 

ఒక  ఎండర  దన  పదధతన  గమనంచ,  చల 
ఆశచరయపడ,  దన  దగగరక  పయ,  "ఓ 
కంగరజ!  నువవ  చల  కృశంచపతుననవ. 
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న  పరకకగ  పరడ  చపలన  కడ  కనసం  కననతత 
చూడటంలదు  నువవ.   న  ఈ  పరవరతనను 
చూసత,  ఏద  మహదుుతమైన  కరకను 
సధంచటంకసం  నువవ   చపటున  నరహర 
దకమ  ఇద-  అన  నక  అనుమనం 
కలుగుతుననద.  వచతరమైన న కథను  వవరంచ, 

న చవలక  సంతషనన కలగంచు" అననద. 

అపపడ  ఆ  కంగ  చలలగ  "ఓ  కరకటతతమ! 

నువవ చల తలవ గలవడవ. ఆకరనన చూస 
మనసులగల  భవనలను  చదవగల 
సమరుుడవ.   కరకలను  వదలపటు,  మననన 
ఆశరయంచన  మలంట  వళుక  కడ,  న 
మటల  తరును  చూస,  మటలడలన 
ఉతసహం కలుగుతుననద. 

నను  పటునపపటనుండ  న  కడపన  పడ 
మరణంచన  జంతువలు  ఇనన  అనన  అన 
చపపలను.   అటల  మ  జత  సహజంగ 
పరణహంస  చస,   తదవర  న  శరరనన 
పషంచుకంటూ  చల  కలం  గడపను. 

ఒకసర  నను  గంగనదక  ఉతతరప  గటుున,  ఒక 
మరరచటుు  మద  కరచన  ఉండగ,  ఆ  చటుు 

కరంద  ఒక  యగ  శరషుుడ,  తన  శషుయలక  అనక 
ధరమలను  ఉపదశసూత  'మకనన  కరవళుు 
తపపక  ఆచరంచలసన  ధరమలను  చబుతను, 

వనండ: 

అనన  పపలక  మూలం  అయనద 
దురశయ- కనుక మదట దనన వదలపటుల. 

అనన పరణుల పటల దయ కలగ ఉండల.  లభం 
లకపవటం,  భూతదయ  లకపవటం  అన 
గుణలు  ఎవరకైత  ఉంటయ,  వళుు  మగత 
ఎనన  ధరమలను  పటంచన  ఫలతం  ఉండదు. 

మన  జవతం  కణంల  నశసుతంద-  ఇద 
శశవతంగ  ఉండద  కదు.   అందువలల, 
మనషననవడ  కలనన  వృధ  చసుకకండ, 

ఊరక  పదుద  పచచకండ,  ఉతతమ  ధరమలను 
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పటంచల  '  అన  చపతండటం  వననను.   ఏ 
పణయం  చసుకననన  గన,  ఆనటనుండ   ఆ 
మహనుభవడ చపపన ధరమలు న మనసుల 
నటుకన,  ఇక  నదరలకడ  మరపక 
రలదు.   అదగ-  ఆనటనుండ  నను 
పరుషరులమద మనసు నలపను.  హంసత 
కడన పనులంట రత పటుంద నక.  నళుు, 
నచు  మదలైనవ  తంటూ  న   య  శరరనన 
నలుపకంటుననను.  మకనన  కర,  మున 
మదర జవతం గడపతుననను" అననద. 

అకకడ  నవసంచ  చపలు  ఈ  మటలు  వన, 

చల  సంతషంచనై:  "ఆహ!  ఈ 
మహనుభవడ  నవరు  గపపన  నపపలంట 
వడ,  మమూలు  కంగ  కదు!"  అన,  అవ 
దన  దగగరక  పయ,  "ఓ  మహనుభవ!  న 
దయను  కసత  మపైన  కడ  పరసరంపజయ. 

కలమషంలన  బుదధతననున  సవంచుకనందుక 
వచచం" అననయ.  

అపపడ  కంగ  వటన  ఆదరపరవకమైన 
చరునవవ  ఒలకగ  చూస,  కరగంటన   వట 
పరరునను  సవకరంచ,  ఆనటనుండ  వటత 

సనహం చసంద. 

అల  కంతకలం  గడచక  ఒక  నడ 
ఉదయనన  "బగ  నదర  పటుంద?"  అన 
అడగందుక  వచచన  చపలక   ఆ  కంగ- 

దనవదనంత,  కననళుు  నండన  కనులత, 

నటూురుపలు వసురుతూ  కనబడడద.  అటల అద 
ఆ  చపలను  కననళుతట  సమదరంచ,  తల 
ఊప,  కంచం ఆగ ఆగ మటలడతూ- "కలం 
బలమైనద.   కలమహమను   ఎవవరు 
కదనగలరు?" అననద. 

అపపడ  చపలు  "తపధన!  చల 
కలంనుండ  ననున  ఎరగనవళుం.   నువవ 
'నతయసంతషవ'  అనపంచవ  మక. 

అటలంట  నక-  ఈరజన  ఇంతట  దు:ఖం 
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ఎందుక  కలుగతుననద?" అన అడగయ. 

అపపడ  టకకర  కంగ,  జరబయన 
గంతుత  " 'నక రజలు దగగర పడడయ గద, 

అందువలల  ఇక  ఊరక  ఉండకడదు'  అన, 

'బంధుమతురలు,  పలల  పపలు'  అన 
బంధలననటన   వడపంచుకన  ఉననను. 

'సుఖంగ  ఉననను  కద',  అనుకనంతల  న 
పరరబధం  కదద  మరకరు,  నక 
తగులుకననరు!  ఇపపడ  'మక  ఆపద 
రనుననద' అన న మనసు తలలటపడతుననద. 

ననం  చసద?"  అంటూ,  బటబట  కళునళుు 
కరుసూత,  "ఇంతక  ముందు  కందరు 
జలరులు వచచరకకడక.  ఈ కలనుల  కనన 
నళు  ఉండటనన  గమనంచ,  వళుు  'ఈ  నళుు 
ఇంకంచం  ఇంకక  వదదం!'  అనుకంటూ 
పయరు.   ఆ  మటలు  వన  న  గుండలు 
బరదదలైనయ.  అపపటనుండనను 
వషదంలమునగపయ ఉననను" అననద. 

అదవన  ఆ  చపలు  భయపడ  "మమమలన  ఈ 
కషుం  నుండ  ఒడడకకంచ  సమరధయం   నకకకడక 
ఉననద.  దు:ఖం ఎకకవవవటం చత వషదంల 

మునగ  ఉననవ  తపప,  నక  తచన  ఉపయం 
అంటూ  ఉండదు.   కంచం  తరుకన 
ఆలచంచు" అననయ. 

అపపడ  కంగ  కంచంసప  ఊరుకన, 

"ఇకకడక  కంత  దూరంల  'నతయపం'  అన 
పరుగల  సరసుస  ఒకట  ఉననద.  ఒకకరజలన 
మమమలనందరన  అకకడక  చరచగల  శకత  నక 
లదు  గన,  న   ఓపక  కదద  రజ  కననటన 
తసుకళు  వదులుతను"  అన  రజ  తనక 
కవలసననన  చపలను  ముకకన  కరచుకన 
పయ, ఒక కండమద పటుుకన తంటూ, కదద 
రజలల  ఆ  కలనులన  చపలననటన  ఖళ 
చససంద. 

అపపడ దన తల సనహతుడైన ఎండర   దన 
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దగగరక  వళు  "పరయ  మతురడ!  ఇకకడ 
చపలననంటన  కషుం  నుండ  తపపంచవ.  అద 
వధంగ  ననున  కడ  కపడ"  అన 
పరరుంచంద.  అపపడ  దంగ  కంగ  'సర'  అన, 

దనన  కడ  తన  ముకకత  కరచుకన, 

ఆకశనక  ఎగర,  అంతక  ముందు  తను 
చపలను  తనన   కండ  శఖరం  వైపక   సూటగ 
పసగంద. 

అద  పయ  వధననన  చూస,  ఎండరక 
అనుమనం  వచచంద-"ఇపపడ  ఈ  కంగ 
ననున  తసుకన  పతుననద  ఈ  కండశఖరం 
మదక  తపప,  వర  ఎకకడక  కదు.   ఈ  కండ 
శఖరం  మద   నళలకకడవ?   "ఈ   కండ 
మదగన,  దన  చుటుు  పరకకల  గన  అసలు  నళల 
లవ" అన మతురలు చపతండగ  వననను.  ఈ 
కపటప కంగ   మసంత చపలననటన  ఇకకడక 
పటుుకన  వచచ  తననద  కబలు!   అయయ! 
తలయక  ఈ  దుషుుడ    మటలు  వన 
మసపయన! తలవైనవడ మసగళుతట 
మసంగన  పరవరతంచల  తపప,  తననగ 
ఉండకడదు.   అందువలల  ఎలగనై  దనన 

మసంచస  తపపంచుకన  ఉపయనన 
ఆలచసతను" అన బధపడంద. 

ఆపైన  అద  తవరగ  ఉపయనన  ఆలచంచ, 

మనసుల నలుపకన, కంగత "ఓ బకతతమ! 

నువవ   ననున  జరపకండ  ఆటు  దూరం 
తసుకళులవ.  ఎకకడైన  జర  పడడనంట, 

భూమ  మద  తరగ  జంతువలు  ననున   వంటన 
చంప  తనసతయ-  న  కరక  నరవరదు. 

అందువలల  నను  ఒక  ఉపయం  చబుతను, 

వను.   నను  న  గంతును  కగలంచ  పటుుకన 
వసతను.  గమయసునం  చరంతవరక  న  పటుు 
వడవను.   అయన  నక  చపపవలసన 
పనలదు- న ఇషుం వచచనటుల చయయ" అననద. 

అపపడ  కంగ  'సర  దనదముంద?'  అన, 

9



ఎండరన  తన  గంతుక  కరపంచుకన, 

కండమదక   ఎగరపయంద.   అకకడ  అద 
కరందక  కళూునబయంతల   ఎండర  పదునైన 
తన  గటులత  దన  మడను  కరుకకన  తురంచ, 

నలమద  పడ,  పరణలు  కపడకన, 

తనదరన తను పయంద- 

అందువలల  నువవ  కడ  మంచ 
ఉపయననకదనన  ఆలచంచ,  న  శతురవను 
చంప" అన నకక చపపంద.  నకక చపపన కథను 
వన,  కక   దనన  మచుచకన  ఇంటక  తరగ 
వచచంద. (తరువయ  వచచ మసం..)
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జకల ు
బ రద ర!

బచచగడ: అయయ! ఒక  రూపయ ఉంట  దనం  చయయండ
రమరవ: డబుు  లదయ !
బచచగడ: ఏదైన  ఒక  చకక  ఉంట  ఇవవండ  బబు!

రమరవ: అద  కడ లదయ!

బచచగడ: అయత  ర బరదర , ఇదదరం  కలస  అడకకదం .

కత ూహల ం
టచర: సూదత గుచచత రకతం బయటక  ఎందుక వసుతంద  చనన.
చనన: ఎవరు  గుచచర  చూదదమన  టచర.
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అలలర కత 
సకరణ, కథనం: ఏ. ఎస. నందన, 4 వ తరగత 
ఒక   అడవల   చల   జంతువలు   ఉండవ. 

అవ ఒక  రజ   సమవశం  అయయయ:

అడవల   ఒక   సూకలు   పటుుకవలన 
అనుకననయ.   అనన   కలస   సంహం 
రజగరన   అనుమత     అడగయ.  సంహం 
ఒపపకననడ.   వంటన   సూకలు   కడ 
మదలైంద. 

సూకలల     కత   బగ   అలలర   చసద;  వర 
వళు  పనసళును,  పనునలను    దంగలంచద. 

టకకర  నకక పయ,  కత దంగతనం గురంచ 
సంహం  రజక ఫరయదు చసంద. 

అపపడ   రజ   కతత  "ఇంకసర    అలలర 
చసత   పటుణంలక  పంపతం" అననడ.  రజ 
అల  అనగన    కత   చల  సంబరపడంద. 

దనక  పటనం  అంట  చల  ఇషుం  మర! 

అందుకన   కత   ఇంక ఎకకవ  అలలర చయటం 
మదలు పటుంద.  

ఇక  తటుుకలన    జంతువలనన    కలస 
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నయయవచరణ   చస,  కతన   అడవలంచ 
తరమశయ. 

పటనం  చరుకనన  కతక  మదటల   చల 
సంతషం  కలగంద.   అకకడ  దుకణలు, 

వహనలు  చూసూత  అద  తనను  తను  మరచ 
పయంద.   అంతలన  దనన    ఒకపలలవడ 
పటుుకననడ.  కతత  సరకస  చపంచ  బగ 

డబుులు    సంపదంచటం  మదలు  పటుడ 
వడ.  కతక  కడ  మదటల  ఆ  ఆట  ఇషుమ 
అయయంద,   కన   వడ  రను  రను  దనక 
తకకవ   అననం  పడతుండసరక,  అద    చల 
బధ పడంద.    

"నను  అడవల   అలలర  చయకండ   ఉంట 
బగుండద-  నక  ఇనన  తపపలు  తపపవ   కద" 

అనుకంద.   ఆ  తరవత  కదదరజలక  దనక 
తపపంచుకనందుక  అవకశం  వచచంద. 

వంటన అద   పలలవడ బర నుండ తపపంచుకన 
అడవలక  వళుంద.  అకకడ  సంహం రజ గర 
దగగరక     పయ   "రజ!  ననున  కమంచండ  - 
పటనం  మద  మజత  అడవలన 
జంతువలననటన  వధంచను.  ఇకప ై
బగుంటను-  ననున  ఇకకడ  ఉండనవవండ 
చలు"  అన కరంద.  

సంహం    రజ   దనన  కమంచ,  అడవల 
ఉండనచచడ.   అపపటనుండ     అద  అలలర 
మనసంద- బుదధమంతురలంైద.
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దనధరమలు 
రచన: T.నగమణ, 6 వతరగత, టంబకు బడ. 

చతరలు: శవ, మహశ, జయనటయు, హైదరబదు.

అవంతపరం  అనరజయనన   వజయుడన 
మహరజ  పరపలంచవడ.  ఆ  రజ  భరయ 
మందర-  వరక  సంతనం  లదు;  అందుకన 
ఎంత   బధపడతూ ఉండవళుు.  కన రజ 
మతరం    తన  రజయంలన  పరజలను   చల 
పడంచ,  హంసంచ  పనునలు  వసూలు 
చసవడ.   అంతకదు-   కరువకటకలు 

వచచనపపడ  కడ    పరజలను  పటుంచు-

కనవడ   కదు.  పైపచుచ  వరపైన   ఇంక 
ఎకకవ  పనునలు  వస,  పనునలు  కటులసందనన 
ఒతతడ చసవడ.  తన ఖజనలన  డబుులను 
ఎంత  మతరం  ఖరుచ  చసవడ  కదు.   ఏ 
మతరం దన ధరమలు  చసవడకదు. 

రజ రణ ఇదదరూ   సంతనం కసం తరగన 
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చటు  లదు;  చూడన  గుడ  లదు.  చవరక, 

అటల  తరుగుతూ,తరుగుతూ   వళుు   ఒక 
మున న కలుసుకననరు.  

అపపడ  ఆ  మున  తన  దవయ  దృషుత  చూస, 

రజత   "చూడండ,  మరు  చసన  పప  ఫలం 
ఇద.  ఇపపటకైన గురతంచండ-  పరజలంట ఎవర 
కదు-  రజక  పరజలంత  బడడల.   అలంట 
పరజలను  పడంచటం   వలల   మకంటూ   వర 
సంతనం  కలగలదు.   కబటు,  మ  జవతలు 
బగుపడలంట  మరు  మ  పసనర  తననన 
వడచపటుల. ఘనంగ  దన ధరమలు చయల. 

పదలను   హంసంచకడదు  .  అపపడ,   మ 
పణయం  కదద  మక  సంతనం  కలుగుతుంద" 

అన చపపడ.  

ఆ మటలు రజ-రణ ఇదదరలనూ అలజడ 
రపయ.  వళుు  మునక  ధనయవదలు  చపప 
తమ రజయనక  వళురు.  అటుపైన  రజగరు 
పరతగ  మరపయనటుల,  గుడలు, సతరలు 
కటుంచడ;  దనధరమలు  చశడ; 

బలవంతప  పనునల  వసూళుల  మనుకననడ; 

'ఆ  రజ-ఈ  రజ  ఒకరన'   అననటుల 

పరవరతంచడ. 

అనత కలంలన  ఆ దంపతులక   ఒక పప 
పటుంద.  రజ,  రణ,  రజయ  పరజలు  అందరూ 
ఎంత  సంతషంచరు.   ఆ  పప  పటున 
తరువత  కననళుపటు  రజయం  చల 
సుభకంగ   ఉండంద.   సకలనక  వరషలు 
వచచయ;  పంటలు  బగ  పండయ;  పరజలు 
అందరూ  సుఖంగ   ఉననరు.   అయత 
పరసుతులు  ఎపపడ  ఒక  వధంగ  ఉండవ- 

రజయంల  మళు  వరషభవ  పరసుతులు 
నలకననయ ఒక ఏడద. 

పరజల  మలు  కసం   ఖజనలంచ  డబుులు 
బయటక  తయలనసరక    రజక   మళు 
లభం   పటుంద.   'పరజవసరలు  తరలంట 
పరజలు    పనున  కటుకపత  ఎల?'అననడ. 

పరజలు  గతంల  ఎదురకనన   కషులు  మళు 
మదలయయయ-  రజగరు   పరజలను 
హంసంచడం   మళు  నతయ  కృతయమైంద. 

ఈలగ రజ కతురు కడ  పరగ  పదదదైంద. 

ఒక  రజ  పపక  జబుు  చసంద.   రజ 
వైదుయలక  చూపంచడ,  కన  జబుుమతరం 
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తగగలదు.  రజయంలన వైదుయలందరన పలపంచ 
పప  జబుును  నయం  చయమననడ  రజ. 

కన  ఏవైదుయడ  పపకచచన  జబుును నయం 
చయలకపయడ.  

రజక చల భయం వసంద. ఒకకగనకక 
పప దూరం ఐపతుందమనన బధపడడడ, 

చవరక  ఆ  సమయంల   రజక  మున 
గురుతకచచడ.  "రజక  పరజలంత   బడడల" 

అన  మున  చపపటం  గురుతకచచంద.  'తను  ఆ 
సంగతన ఎంత తవరగ మరచపయడ?!' అన 
వచరం  వసంద.  పశచతపంత  రజ  మునన 
సమరంచ,  తనను    కమంచమన  వడకననడ. 

ఆకణంలన  ఆయన  తన  మనసును  పరజ 
సంకమం  వైపక  మరలచడ.  పరజలనుండ 
పనునల రూపణ   వసూలు చసన ధననన   తరగ 
వళుకసమ  ఖరుచ  చసటటుల  ఆజఞలు  జర 
చశడ.  పంటకలువలను, చరువలను, నట 
పరుదల  వయవసులను,  జల  సకరణ  వయవసులను 
బలపతం  చససరక,  రజయం  మళల  ఒక  గటన 
పడంద. 

ఆలగ  యువరణ  ఆరగయమూ 
బగుపడంద.  తను   మంచపనులు  చయటం 
వలలన  తన  కతురు  బరతకందనన 
వశవసంవలలనమ,  రజ   అటుపైన  ఎననడ 
పరజలన  కషుపటులదు.  కలకరమణ   ఆయనలన 
కరరతవం  అంత  పయ,  సహజమైన 
దయగుణం  వళూునుకననద.  'వజయ 
మహరజ  మంచవడ'  అనన  ఖయత 
నలుదశల వయపంచంద. 
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మసం 
రచన: ఓం యువశర,5 వతరగత, వజడం సూకల, గుడపల, చతూతరు జలల. 
చతరం: అడవ రముడ, జయనటయు, హైదరబదు.

 సంహపర   రజయనన  కనక  మహరజ 
పరపలంచవడ.   ఆయన  పరపలనల 
రజయం  సుభకంగ  ఉండద.   పరజలందరూ 
సరగగ పనునలు చలలంచవళుు. దంత  ఆయన 
కశగరం ఎలలపపడ ధనంత నండ ఉండద. 

ఆ  కశగరనక  సంరకకడ  సుబునన, 
ముసలవడవతుననడ.   తన  తరువత 

కశగరప  బధయతలు  సకరమంగ 
నరవహంచగలగ  యువకడన  ఎంపక 
చయమన  సుబునన  రజగరక  మనవ 
చసుకననడ. 

రజగరు  కంచం  ఆలచనల  పడడరు. 

సుబునన   సమరుుడ,  వశవసపతురడనూన. 
తన  తండరగర  హయం  నుంచ  కశగర 
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బధయతలు  నరవహసుతనన  సుబునన   బలంగ 
ఉననంత  కలమూ  తనక  కశగరం  గురంచ 
ఆలచంచవలసన పన పడలదు.  ఇపపడక కతత 
వరన వతకటం తపపన సర. 

అందుకన  రజగరు  చటంప 
వయంచరు:"రజగరక  ఆంతరంగకడ 
ఒకడ  కవల.   చదువ,  బలమూ,  తలవ 
తటలూ,  నజయత,  దురలవటుల  లకండ 
ఉండటం- ఇవ అవసరలు". 

ఇంకముంద,  రజయంలన  యువకలు 
అందరూ  పటపడడరు.   ఆ  పటలు 
అననంటలనూ  ఉతతములుగ  ఎంపకైన 
నలుగురన  రజగర  సమకంల  నలబటురు 
రజదయగులు. 

మహరజగరు  వర  దహ  దరుఢయనన, 
చదువన,  తలవతటలన  పరశలంచరు. 

అననంటలనూ ఎవరక వర సట అనపంచరు. 

మహరజ  గరు  అడగరు:  "మరంత 
పలలలనుండ వచచనవర కద?! 

నలుగురూ అవనన తలఊపరు. 

"మరయత  మక  వతతనలు  నటటం, 

మకకలు పంచటం  వచచ?" 

"వచుచ పరభూ!" 

"అయత  ఇదుగ  అందుకండ. 

ఒకకకకరక   యభై  గరముల  శనగ  వతతనలు. 

వటన  మరు  మ  మ  ఇళలక  తసుకళు, 
వరువరుగ  నటండ.  రండ  నలలపటు   ఆ 
మకకలన  జగరతతగ   సంరకంచండ.   గడవ 
పరతవవగన  ఆ  మకకలన  తసుకచచ  నక 
చూపంచల.  ఒకక  షరతు-  మకకలన   సరగగ 
కపడకక,  వటక  ఏద  అయయందన,  చచచ- 

పయయన  సకలు  చబత  బగుండదు- 

గురుతంచుకండ"  అననరు  రజగరు,  వళుు 
నలుగురక  నలుగు   మూటలల   వతతనలు 
అందజసూత. 

నలుగురు  యువకలూ   వర  వర  ఊరలక 
వతతనలు  తసుకళు,  తమక  తచన  మంచ 
భూములల,  చకకగ   ఎరువ  వస,  ఈ 
వతతనలను  నటరు.   వళుల  నలుగవడ 
పరు  పతనన-  నట  నలరజలు  కవసుతనన 
పతనన  భూమల మలకలు రలదు! 

ఉండబటులక,  అతను  మగలన  ముగుగరు 
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నవసంచ  ఊళలక  వళు  చూశడ-  వరక 
అలంట  సమసయ  ఎదురవవలదు-  వరు  నటన 
వతతనలు  బగన  మలకతతయ. 

మకకలుకడ  బగ  పరుగుతుననై! 
"నను  నటన  వతతనలు  ఎందుక 

మలకతతలదు? రజగరు అడగత ఏం జవబు 
చపపల"  అన  చల  ఆందళన  చందడ 
పతనన.  

చూసూతండగన రజగరచచన రండ నలల 
గడవ  పరతయంద.  రజగరు  నలుగురన 
పలువనంపరు.   పతననక   ఏంచయల 
తచలదు.   "నక  ఉదయగం  అవసరం  లదు. 

రజగర  ఆగరహం  తపపత  చలు.  నను  అసలు 
రజగర  దగగరక  పను  ఈరజ.  రప  పయ 
కమపణ  వడకంటను.  ఆలగ  వర  వళలక 
ఎవరకనై  ఉదయగం  ఇచచస  ఉంటరు  కనక, 

రజగరు   ననున  కమంచకపరు"  అన 
ఇంటలన  దకకననడ   పతనన.  కన 
భటులు  ఊరుకలదు.   రవలసందనన 
పటుుపటు బలవంతంగ  సభక తసుకళురు. 

సభల   మదట  ముగుగరూ  తమ  తమ 

మకకలన  చూపంచరు.   అనన  ఆరగయంగ, 

ఏపగ  పరగ  ఉననై.   "న  మకకలు  ఏవ?" 

అడగరు  రజగరు  పతననను.  పతనన 
ముఖం  వడపయంద.  గుండ  కంపంచంద. 

భయంతవణకపతూ "పరభూ! తమరు  ఇచచన 
వతతనలను  నను  నజంగన  శరదధగ  నటను! 

పరభువలు  ననున  కమంచల, 

ఏమయందఏమ,  అవ  అసలు  మలకతతన 
లదు" అననడ  తలవలుచకన.  

మహరజగరు   అతనవైప  ఒకలగ 
చూశరు.  ఇక  తన  పరణలు 
పయనటలననపంచంద పతననక.  

అంతలన  మహ రజ గరు నవవరు.  ఈ 
పతనన  మక   అంతరంగకడ  .   మగలన 
ముగుగరూ ఇళుక వళలపవచుచ" అననరు. 

మగలన  ముగుగరూ  తలలు  వలుచకన, 

మరు  మటలడకండ  సభలంచ 
వళలపయరు. 

"మరు ఈ నరణయనక ఎల వచచరు పరభూ? 

మగలన ముగుగరూ  తచచన  మకకలు  చకకగ, 

ఆరగయంగ   ఉననయ;   కన  పతనన  నటన 
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వతతనలు అసలు మలకతతన లదు! మర మరు 
అతనన  మ  అంతరంగకనగ   ఎందుక 
ఎంచుకననరు?" అన   రజగరన అడగరు  , 
సభకలు. 

"ఈ  నలుగురకఇచచన  వతతనలు 
మమూలువ  కవ:   మం  వటన  ఉడకంచ, 

ఎండబటు  ఇచచం.   అవ  అసలు  మలకతత 
అవకశం  లదు.  అయత  మగలన  ముగుగరూ 

ఎవరక  వళుు  తమ  మకకలు  మలవలదన 
కంగరు  పడడరు.   ఉదయగం  కసం  మసనక 
పలపడడరు.  వర  మకకలన  తసుకచచ,  'మం 
ఇచచన  వతతనలవ'  అన  నమమంప  జశరు. 

నజయతగ వసతవనన వయకతకరంచన పతననక, 

మక  అంతరంగకడయయ  యగయత  ఉననద   " 
అననరు రజగరు, చరునవవ నవవతూ.
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లైట వయట జకల ు
తండర : ఏర! ఎగజమ  పపర  ఎల ఉంద.

కడక : చల  తలకగ  ఉంద ననన.
తండర : ననడగుతంద  దన బరువ కదమమ!
అస ల ు స ుతత 
జడజ: సుతత  ఆప తలల.
సవతర: అద  మ  చతులన  ఉంద కదండ!

అన ుకవట ం
అపరణ: అందరూ నను పడవ దనన అనుకవల- ఏదైన  చటక చపప పలజ!

సలమ: వర సంపల, పటు వళలత  సనహం  చయ!



వజత 
రచన: ఏ. ఎస. గతక, 7 వ తరగత, టంబకు బడ, చననకతతపలల, అనంతపరం జలల. 
చతరం: శవ, జయనటయు, హైదరబదు.

కతతపలలల  దవ అన పప ఉండద.  దవక ఒక 
సనహతురలు ఉండద.  ఆమ పరు అనసూయ. 

వళలదదరూ  బడల   చకకగ   చదువకన  వళుల. 
వళలంట    టచరలందరక    కడ   చల 
అభమనం. 

ఒక  రజన   దవ,  అనసూయ  బడక 
వళుతుననరు.   అనుకకండ   అనసూయ 

జర  పడపయంద.  రత  నల 
కవటంవలలనమ,  ఆమక  చల  దబులు 
తగలయ.  సృపహ  కలపయంద.  దవ  వంటన 
ఆమను ఆసుపతరక తసుకళలంద. అనసూయక 
సృపహ  వచచన  తరువత  దవ  ఆమక  ధరైయం 
చపపంద.  "నక  తందరగ  బగవతుంద, 

నువవమ  భయపడవదుద"  అననద.  కదద 

20



క త త ప ల ల   డ స ం బ ర ు   2010

రజలక  అనసూయ  కలుకననద.   మళల 
మమూలుగన  వళలదదరూ  కలస  సూకలుక 
వళలసగరు.  అయత ఈఅనుభవం కరణంగ 
వళు సనహం మరంత బలపడంద. 

ఒక  రజ  బడ  వరషకతసవం  జరుగుతంద. 

దవ,  అనసూయ  కలస  పట  పడరు.  ఆ 
తరవత  పరుగు  పందంల   పలగననద  దవ. 

అనసూయ   టరక  పకకన  కరచన 
ఉతసహంగ చూసుతననద.  చురుకగ పరుగతత 
దవ  ఇపపడ    అందర  కంట  ముందుగ 
పరుగడతంద.   దవ  గలుసుతందనన 
సంతషంత  అనసూయ  చల  సంతషంగ 
చపపటుల  కడతూ  'ఇంక  జరుగ  పరుగతుత! 
నువవ  గలుసతవ!  నువవ  గలవల!'  అంటూ 
అరుసతంద.   దవ  గలవలన  మనసులన 
దవడక  మకకకంటంద.   'దవడ, 

దవడ! మ దవన గలపంచు! దవన గలపంచు 
సవమ!' అన   వడకంటంద. 

అద  400 మట రల పరుగు పందం. దవ  300 

మటరల  పైగన  పరత  చసంద.  ఆమ  ఖచచతంగ 
గలుసుతందన  అందరూ  అనుకంటుననరు. 

అనసూయ  సంతషంత  గలల  తలపతంద. 

350  మటరుల  పరత  చససరక  మగలన  వళలను 
ఇంక  దూరంగ  పటుసంద.   అందరూ  "దవ! 

దవ!"  అన  అరుసుతననరు.  చల  ఉతసహంగ 
ఉంద వతవరణం. 

ఇంతల  దవ  వనక  దబుుమన  శబదం 
వచచంద.  పరుగతుతతూన  వనకక  తరగ 
చూసంద  దవ.  తన  వనకల  పరుగడతునన 
అమమయ   కలు  ఏద  రయక   దందురు-

కననటులంద: ఎదురు దబు తగల ఆ  అమమయ 
పడపయంద. మరుకణం   దవ ఆగపయంద. 

ఆ పపను లవనతతందుకన  వనకక తరగంద. 

బయట  కరచన  పరతసహసుతనన 
అనసూయక  కపం  వచచంద.  'దవ!నువవ 
పరుగతుత!  వనకక  తరగదుద!  వర  వళుు 
వచచసుతననరు.  ననున  దట  పతరు  '  అన 
అరుసతంద.  అనసూయలగ   ఇంకందరు  దవ 
అభమనులు కడ  ఇలగ అరుసుతననరు. 

దవ  వళల  అరుపలన  పటుంచుకలదు- 

వగంగ   వనకక   పరుగతుతకళల,  పడపయన   ఆ 
అమమయన  లపంద.   గబుకకన   ఆమను 
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ఎతుతకన  షమయన  కందక  చరచంద. 

అంతలన    అకకడక  చరుకనన  టచరుల 
పడపయన  ఆ  పపక   కటుుకటు,   పరథమ 
చకతస చశరు. 

పరుగుపందంల  ఇంకవర  గలచరు.  దవ 
మతురరలు  అనసూయక  ఇద  చల  బధగ 
ఉంద.  'ఈ  దవ  చూడ!  ఫసుు  పరైజను 
సవయంగ  పగటుుకననద.  తనక  మదర 
థరస  అనుకననదమ!   ఎవరక  లన 
సవగుణం  తనకందుక?  పడపయన  ఆ 
అమమయన  తన  పటుంచుకవల?  బుదధగ 
పరుగతత   ఫసుు  పరైజ  తచుచకవచుచ  గద!'  అన 
చటపటలడంద.   పట   పరతయయక   ఇక 
అనసూయ  దవత  మటలడలదు.  ఆ 
సయంతరం  వరక  దవక  కనబడకండ 
తపపంచుకన తరగంద. 

సయంతరం  బహమత  పరధనతసవం. 

పండగ  వతవరణం  కనపసతంద.  చల 

మంద  అతథులు,  తలలదండరలు  వచచరు. 

పరుగు  పందప   వజతలక  బహమతులు 
ఇచచరు.  దవ  సంతషంగన  ఉననద,  కన 
అనసూయ  ముఖం  మతరం  వడపయ 
ఉననద. 

ఆ  వంటన   హడమసురు  గరు   మైక 
దగగరకచచరు.  ఉదయం  జరగన   పరుగు 
పందప   వశషలు  చపపరు.  ఒక  పపక  ఎంత 
దబులు  తగలయ  చపపరు.  ఆ  పపను  దవ 
ఎల  కపడంద  చపపరు.   "ఈ  పరుగు 
పందంల  నజమైన  వజత  దవ!"  అన  చపప, 
ఆమను  సుజ  పకై  ఆహవనంచరయన.  పలలలు 
దవన  మచుచకంటూ  చపపటుల  కడతుంట, 

ఒక  పదద  పలమలత  ఆమను   సతకరంచరు 
హడమసురు గరు. 

సుజ దగ వసుతనన  దవన  అనసూయ ఆరధన 
పరవకంగ  చూస,  నవవతూ   ఆమ  దగగరక 
పరుగతతంద.
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దురశ 
సకరణ, కథనం: V.వషుణ, ఏడవతరగత, పరకృత బడ. 

చతరలు: అడవ రముడ, జయనటయు, హైదరబదు.

అనగనగ  ఒక  ఊరు  .  ఆ  ఊరల  ఒక  పద 
కటుంబం ఉండద.  ఆ కటుంబ యజమన 
సతయయ .  పరత రజ అతను దగగరలన అడవక 
వళు,  కటులు  కటుుకచచ,  వటన  గరమంల 
అమమ,  తన  కటుంబనన  పషంచవడ. 

అంత  పదరకంల  కడ  ఇతరులక 

సయపడవడ.  

ఒక  ఏడద  కరువ  వచచ  పంటలు  సరగగ 
పండలదు.   ఊళల   జనల  దగగర  డబుు  లు 
తకకవ  అవవటంత,  ఆ  పరభవం   సతయయ 
కటుల  వయపరం   మద  పడంద.   కటులు 
కనవళు   సంఖయ   బగ  తగగ  పయంద. 
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సతయయ   కటుంబనక  పట  గడవటమ 
కషుమైపయంద. 

ఒకనడ  సతయయ  కటుల  కసం  అడవక 
వళుడ.   కటులు  కడతుండగ   మధయల 
దహం  వసంద.   దగగరలన  చలమక  పయ, 

నళుు తగ, "అమమ! ఎంత  కషుంవచచందమమ 
నక!"  అన  నటూురఛడ.  వంటన  ఒక 
వనదవత   పరతయకమయంద:   'ఏమ  కవల 
కరుక'మననద! 

సతయయ  తన  కషులననంటన  ఆ  దవతక 
చపపకననడ.   అపపడ  వనదవత 
సతయయక  మూడ  టంకయలు  ఇచచ  "ఈ 
మూడ   టంకయలనూ   కడతూ  నువవ 
ఏమ కరుకంట అద జరుగుతుంద నయన" 

అన చపప  మయమై పయంద. 

సతయయ  సంతషంగ  ఇంటక  వళు 
టంకయలను  కడతూ,  తనక   ఒక  పదద 
భవనమూ,   దండగ  సంపద,  తమ  పరంతం 
మతతనక  సకల  వరషలు  కవలన 
కరుకననడ.   అతన  కరక  పరకరమ  అనన 
జరగయ. 

సతయయ ఇంట పకకన ఒక పసనర పలలయయ 
ఉండవడ.   వయపరంల  బగ   సంపదంచ 
డబుులు   కడ  బటుడ  అతను.   అతనక 
రండ  గడదలు  ఉండవ.   అవంట   అతనక 
ఎంత ఇషుం కడను. 

కటులుకటు సతయయ ఒకక రజల షవకర 
అయపవడం  పసనర  పలలననక   ఆశచరయం 
కలగంచంద.  సతయయ  దగగరక  వళల   'వషయం 
ఏంట'  అన  ఆడగడ.   పలలయయ  అంట 
గరవభవం   ఉనన  సతయయ,  ఏమ 
దచుకకండ   జరగనదంత   చపపశడ 
అతనక.  

మరుసట  రజ  పసనర  పలలనన   అడవక 
బయలు దరపయ, నట చలమ దగగర కరచన 
"అమమ!  ఎంత  కషుం   వచచందమమ  నక!" 

అన   మతుతకననడ.   వంటన   వనదవత 
పరతయకమైయంద;  సతయయక  ఇచచనటల 
మూడ   టంకయలను   ఇచచ  మయమై 
పయంద. 

పలలనన  ఇంటక  వళు  ,  మదట  టంకయ 
కటుబతుననడ.   అంతల  ఒక  బకగడ 
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వచచ ఇంట బయట నలచన, " బబూ! ధరమం 
బబూ !" అన అరచడ.  

"శుభమ  ,  అన   టంకయ  కడతుంట, 

వడకడ  తగలబడడడ"  అన  కపగంచుకనన 
పలలనన,   కబురకయను  కడతూన, 

"నువవకకడవ  వసత  ఎల  సరపతుంద  గడద, 

మర  వయయ  గడదలన  వంట  బటుుక 
రకపయవ!?" అననడ వటకరంగ. 

టంకయ  మహతయం!  మరుకణం   పలలనన 
ఇలలంత గడదలత నండపయంద. 

"ఇదమట,  ఇల   జరగంద?"  అన  కంగరు 
పడడడ  పలలనన  .   ఆ  కంగరుల  రండవ 
టంకయను  కడతూ   "అమమ! 
ఈగడదలననంటన తససుకమమ!" అననడ. 

తకణం  అతన  సంత  గడదలత  సహ 
అకకడనన  అనన  గడదలూ 
మయమయయయ.  

"అయయ!  నపరయమైన  రండ  గడదలు! 

అవ  పత  ఎల?"  అంటూన  మూడవ 
టంకయను   కటుడపలలనన.   కళులమూస 
తరచసరక,  అతన  రండ  గడదలూ  అతనక 
తరగ వచచశయ! 

మూడ  టంకయలు  అయపయయ- 

కన  వనదవతవలల  ఏ  లభమూ 
పందలకపయడ,  పపం  పలలనన!   ఆ 
తరవత  అతను  ఎంత  నటూురచన  వనదవత 
మతరం  పరతయకం కలదు!
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గంధరవ కనయలు 
అనంతపరం జలల జనపద కథ 
కథనం:  V. రజ, 6 వతరగత, పరకృత బడ.    చతరలు: గణష, జయనటయు, హైదరబదు.

అవంతపర రజయనన పరతప వరమ మహరజ 
పరపలంచవడ.  ఆయనక  ఏడగురు 
కడకలు.   రజకమరులందరూ   చల 
తలవైన వరు.  వళలల  చనన  యువరజ  చల 
అందంగ  కడ  ఉండవడ.    వళలందరక 
పటుభషకం  చయయలన  అనుకననడ 
మహరజ-  కన  అంతకంట  ముంద  వరక 
పళు చయల!  అందుకసమన,  'ఒక  ఇంటల 
పటున  ఏడగుర  అమమయలను'  వతక  తన 

కడకలక ఇచచ పళల చయలనుకననడ. 

అయత   ఆరజయంల   ఎంత  వతకన  'ఒక 
ఇంటల  పటున  ఏడగురు  అమమయలు' 

దరకలదు! 

 అందుకన  రజగరు  భటులన   పకక 
రజయనక పంపంచ 'ఒక ఇంటల పటున  ఏడగుర 
అమమయలను  వతకమ'ననడ.   వతకగ 
వతకగ వళుక  ఒక  ఇంటల పటున ఏడగురు 
అమమయలు  కనపంచరు.   ఈ  వషయం 
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వళుు  వంటన   తమ   మహరజక 
తలయజశరు. 

రజగరు  చల  సంతషంచరు.  వంటన 
పరకక  రజయనక  వళు,   ఏడగురు 
అమమయలను  చూడమన  పంపంచరు 
కడకలను.   ఏడగురు  రజ  కమరులూ 
పరకకరజయనక   వళు  చూసత   అకకడ  ఒక  ఇంటల 
పటున  ఏడగురు  అమమయలూ  చకకన 
సుందరమణులు! చూస  చూడగన  నచచరు 
వళుు!   రజకమరులక, వళుక ఘనంగ 
పళలళుు జరగయ. 

ఆ  తరవత  అందరూ  బయలు  దర  తమ 
రజయనక    తరగ  వసుతండగ,  మధయ  దరలన 
చకట  పడంద.  "ఈ  రతరక   ఇకకడ 
పడకందం"  అన,  అందరూ   అకకడ 
గుడరలు వసుకన పడకననరు. 

అయత  అడవలన  ఆ  పరదశం  గంధరువలక 
చల ఇషుమైనద.  పరతరజ రతరపట  కనసం 
నలుగురు  గంధరవ  కనయలు   అకకడక 
వచచవళుు.   అలగ  ఆరజ  కడ  అకకడక 
వచచరు  నలుగురు!   తర  చూసత  అకకడ 

గుడరలు  వస  ఉననయ.   గంధరవ  కనయలు 
కతూహలం  కదద  గుడరలలక  తంగ 
చూసరు. 

గుడరలలపడకనన  రజకమరులల 
చననవడ   అందర  కంట  అందంగ 
అనపంచడ  వళుక.   వంటన  గంధరవ 
కనయలు కడబలుకకన,  వడన మయం చస 
తమతబటు  తమ  లకనక  తసుకన 
వళలపయరు! 

తలలవరంద.  అందరూ  నదర  లచరు-  కన 
చనన  యువరజ   మతరం  ఎకకడ 
కనపంచలదు. 

 కంచం  సప  వతకన  తరవత,  'అతనన  ఏ 
కరరమృగమైన   ఎతుతకళలందమ'  అన 
అనుమనంచరు అందరూ.  'బరతక ఉంట తన 
వసతడల,  ఎంతన వతుకతం? మనం వళదం 
పదండ'  అన  అందరూ   వళు  రజయనక 
బయలుదరరు. 

కన చనన రణక అటల ముందుక వళుబుదధ 
కలదు.  అలగన తన పటునంటక వళలటమూ 
ఇషుం  కలదు.  మగతవళలనందరన  వళునచచ, 
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తను మతరం  భరత కసం వతుకతూ  అడవలన 
ఉండపయంద.   

ఆకల  దపపలు  పటుంచుకకండ  ఆమ 
అడవ  మతతం  గలంచంద-  ఎకకడ  భరత  జడ 
లదు.  

చవరక  అదృషువశతుత  చటుు కంద కరచన 
తపసుస  చసుకంటునన   ఋష   ఒకయన 
కనబడడడ ఆమక. 

అయత   నగుపము  ఒకట,  ఆ  ఋష 
ముందు  నలబడ,  ఆయనన  కటు 
వయబతుననద!   చనన  రణ  వంటన 
సమయసూూరతన  ఉపయగంచంద: 

ముందుగ  చతకందన  కటుత  శబదం   చసూతఆ 
పము  దృషున  మరలచంద-  ఆపైన   ఒకకసరగ 
ఆ  పమును కటుత ఎతత, దూరంగ వసరసంద. 

కంత  సపటక  కళుు  తరచన  ఋష, 

చరునవవ నవవతూ  "ఎవరమమ  నువవ? ఇంత 
ఘరమైన  అడవల  ఒకకదనవ 
తరుగుతుననటులననవ?  నక  ఏద  కషుం 
ఎదురైనటులంద.   ననున  పము  బరనుండ 
కపడవ  కద,  నువవ?  నక  తలుసుల, 

నకదురైన కషులన నను తరుసతను" అననడ. 

 అపపడ రణ తన కథను వవరంచంద. 

అపపడ మహరష కదదసప కళుుమూసుకన, 

సరవం  తలుసుకననడ.   'న  భరతను  గంధరవ 
కనయలు   ఎతుతకళురు   తలల!  వళు  గరవం  అణగ 
సమయం  దగగరపడంద.   ఒకనక 
శపకరణంగ  ఆ  గంధరవ కనయలక ఏద మంచ 
ఏద  చడ  తలకండ  పయంద.    నను 
చపపనటుల  చయయ  -  ఆ  కలనుల  ఒక  కండ 
ఉంద.  కలనులక  దూక,  నట అడగున ఉనన 
కండను  బయటక  తచచ,  దనపైన  సూరయ 
కరణలను  పరసరంపజశవంట,  ఆ  కనయలను 
కపపన  శపప  పర  వడపతుంద.   దంత 
వళలక  మంచ  చడలు  అరుమతయ.  న  భరత 
నక లభసతడ.  చంతంచక" అన  చపపడ. 

చూసత  కలనుల   మసళుు  ఉననై!  మరల? 

అయన గన చనన రణ ధరైయంత కలనుల దగ 
ఆ  కండ  కసం  వతక  వతక  ,  చవరక   కలను 
అడగున  నచుల   దగన  కండను 
కనుగననద.  ఆ  కండ  పైన  సూరయ  కరణలు 
పడగన,  గంధరవ  కనయల  మైకం 
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వదలపయంద.  వళుపపడ  రజ-

కమరుడన  చూస  "అయయ  ,  ఇదమట? 

ఇతనన ఎందుక తసుకచచం?" అన బధపడ, 

అతనక  కమపణలు  చపప,  అనక 
బహమతులచచ  వనకక తచచ వడచరు. 

 రకమరుడ  ,  చనన  రణ    మహరషక 
ధనయవదలు  చపపకన,  వళు  రజయనక  తరగ 

వళురు. 

అపపటక మహరజ  తన చనన కమరుడన, 

చనన  కడలన  వతకందుక   పదద  సైనయనన 
పంపంచబతుననడ.  వళు  కమంగ  తరగ 
వచచనందుక ఆయన ఎంత సంతషంచడ. 

అటుపైన  యువరజ  రణ  సుఖంగ 
జవంచరు.  

29

ఒక గ డగు! జకల ు
ఎండకలం : వరష భవం వలల రజరవయరుల  ఎండపవడంత అధకరకంగ  
వదుయత సరఫర  6 గంటలు  తగగంచడమైనద.

వరష కలం :  అధక  వరషల  కరణంగ కరంట తగలు తగ పడపయ-

నందువలల  వదుయత  సరఫర నరవధకంగ నలపవయడమైనద.

ప త  జక!

రజ   వమనంల  బంబక వళుతుననడ.అద లయండ అవతుంట  
ఆనందంత పదదగ అరచడ: " BOMBAY , BOMBAY” అన.

ఎయర  హసున: బ సై లంట .
రజ: " OMBAY , OMBAY”



 పటుందలల    బంగరం 
మూలం: King Midas' golden touch. 

సకరణ, కథనం:  N.మధవ,5 వతరగత,వజడం సూకల .             చతరలు: శవ, జయనటయు, హైదరబదు

అనగ  అనగ  ఒక  ఊళల   భూపత  అన 
వయపర  ఉండవడ.   ఆయన  చల 
ధనవంతుడ.  బంగరు  వయపరం  చసవడ; 

ఎంత  కడ  బటుడ-కన  అతనక  బంగరం 
అంట  వపరతమైన  మజ  ఉండద.  భూపతక 
ఒక  చననర  ముదుదల  పప  ఉండద.  ఆయనక 
తన కతురు అంట కడ చల ఇషుం. 

ఒక  రజన,  భూపత  దవణన  పరరుసూత 
ఉండగ,  అకసమతుతగ  ఆ   దవడ 
పరతయకమయయడ:  "భూపత!  న  భకత  నక 
నచచంద.  నక  ఒక  వరం  ఇదదమనపసుతననద. 

ఏం వరంకవల కరుక" అననడ దవడ.  

భూపత  సంతషంత  పలకంచ  పయడ. 

"ఏం  వరం  అడగనఇసతరు  కద  సవమ!"  అన 
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అడగడ, ముందసుతగ.  

"వరనన బటు ఉంటుంద. కరుక, ముందు" 

అననడ దవడ.  

"నను  పటుందలల  బంగరం  కవల 
దవడ"అన కరుకననడ భూపత.  

"సర,  నువవ  కరన  వరం  ఇచచసుతననను 
మర-  జగరతతగ  ఉపయగంచుక  "  అన  చపప 
దవడ మయమయపయడ. 

భూపతక  చల  సంతషం  వసంద. 

'పరయతనంచ  చూదదం'  అన  చపప  ఒక  గజ 
బమమను  ముటుుకననడ-  తకణం  ఆ 
గజబమమ   బంగరు  బమమగ 
మరపయంద!  

మంచలన,  కరచలన  ముటుుకననడ. 

అవకడ  వంటన  బంగరు  మంచలు, 

బంగరు  కరచలు  అయపయయ. 

భూపతక  మహదనందం  అయయంద.   తన 
ఇంటలన  ఒకకకక  వసుతవన  గురుత  చసుకన, 

వళు  వటన  ముటుుకననడ.   అవనన 
బంగరం అయపయయ! 

అపపటక   ఇక  మధయహనం  అయయంద. 

భూపతక  ఆకలయయంద.   భజనం  చదదమన 
వంట  గదలక  వళు,   పలటును 
ముటుుకననడ.  వంటన  ఆ  పలటు  కసత 
బంగరమైపయంద.   భూపత  సంతషంగ 
నవవకంటూ   అననం  గననను  ముటుుకన 
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చూశడ- అద బంగరం అయపయంద.  

'సరల,  ఇపపటక  ఈ  ఆట  చలు.  ఆకల 
బగవసతంద.  అననం  తందం'  అన  అననం 
పటుుకన    తనబయడ.  ముదద  నటన 
చరలగ    బంగరు  ముదద  అయపయంద! 

బంగరనన ఎవరనై ఎటల తంటరు? 

భూపత అపపడ కంచం కంగరు పడడడ. 

"పనల, కనసం మంచనళునై తగుదం" అన 
గలసును  చతలక  తసుకననడ.  నళుల 
పదలను  తకయ  లద-  బంగరం 
అయపయయ! 

భూపతక ఇక ఏంచయల తచలదు.  ఒక 
వైపన  ఆనందం,  మరవైప  బధ-  "ఇందుల 

ఏద కటుక ఉంటుంద- నదనంగ ఆలచంచ 
చూసత తలుసుతంద" అనుకననడ. 

అంతలన    భూపత   కతురు  బడ  నుంచ 
వచచంద-  భూపతన  చూడగన  ఆ  పప 
"ననన!"  అన  అరుచుకంటూ  దగగరక 
వచచంద.   భూపత  ఒకక  కణం  పటు  తన 
బధను  మరచపయ,  ఆ  పపను  ఎతుతకన 
ముదుద  చయబయడ-  అంత-  ఆ  పప 
కడ బంగరు బమమ అయపయంద- ఎంత 
పలచన  ఉలకదు, పలకదు! 

భూపతక  పచచకకనటుల అయయంద. "పప! 

పప!"  అన  వపరతంగ  ఏడచడ.  "ఈ 
దరదరప  వరం  నకదుద-  న  పప  ఉంట  చలు 
నక-  దవడ,  ఈ  వరం  వనకక  తససుక, 
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పలజ!  ర  ఒకకసర.   నక  బంగరం  అవసరం 
లదు" అన ఏడచడ. 

ఆ  ఏడప  చూస  దవడక  కడ  జల 
వసంద.   వంటన  మళు  పరతయకమయయడ 
దవడ-  "ఏల?  వరనన  ఇంత  తందరగ 
వదదంటుననవ? నువవ ముటుందలల బంగరం 
అవతుననద  గద!"  అన  అడగడ 
అమయకంగ. 

భూపత చంపలు వసుకన దవడ కళుమద 

పడడడ-  "సవమ!  నక  బుదధచచంద.  ఇక 
ఎపపడ  అతయశక  పను.  ఈ  వరం  నక 
వదుద.  న  జవతం  మునుపట  మదర  ఉంట 
చలు. ఉననదంటల సంతృపత పడతను.  ఇంక 
ఇతరులక  సయం  చసతను.  పలజ!  ఇద 
వరంకదు;  శపం.  ఈ  శపనన  వనకక 
తససుక" అన వడకననడ. 

దవడ  చరునవవత  "తథసుత"  అన 
మయమైపయడ.  

భూపత   చయయ  తగల  బంగరం 
అయపయనవనన వంటన మళల మమూలుగ 
అయపయయ.  బంగరు  బమమగ  మరన 
బడడకడ    మమూలుగ   అయపయ 
కలకలలడంద.   భూపత  సంతషంత  ఆ 
పపను  ఎతుతకన  ముదదడ,  తృపతగ  కళునళుు 
తుడచుకననడ. 
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జరు బబూ! 
కతతపలల పతరక అకుబరు సంచకల ఇచచన బమమక సపందన.

రచన, చతరం: Y. గత పరయ దరశన, ఇంటరమడయట, నలంద జనయర కలజ, నందయల. 

రమ  నగర  ల  ఒక  పలలల  పరుక  ఉంద.  ఆ 
పరుక  ఇళు  మధయ  ఉండద.  పలలలు  పరుకల 
ఆడకవడనక  టకకటుు  కనుకకనల. 

తలలదండరలు  కడ  పలలలు  హంవరుక పరత‘  
చసత  పరుక  టకకటుు  కనపసతము  అనవళుు’ . 

దంత   పలలలు  తందరగ  హంవరుక 
ముగంచుకన,  గబగబ   పరుకక 
పరుగతతవళుు. 

ఆ  పరుకల  ఒక   తటమల  తత 

ఉండవడ.  ఆ తత చల మంచ వడ. ఒక 
రజ  రవ   ఆడకవటనక  వచచడ  అకకడక. 

కతతకద, అందుకన  జరుడ బండ జరడనక 
చల  భయపడడడ  అతను.  అపపడ 
తటమల  తత   "భయపడక  బబూ!  ఇద 
చల  సులభం"  అంటూ  ధరైయం  చపపడ. 

సహజంగన  అటుపైన  రవక  జరుడ  బండ 
అంట  భయం  పయంద.  అపపట  నుండ  రవ 
రజ  తత  దగగరక  వచచ,  కంచం  సప  కబురుల 
చపపగన  ఇంటక వళువడ కదు. 

ఇల ఉండగ ఒక రజ రవక ఒక కతత సంగత 
తలసంద:   తత   యజమన  తతక   సరగ 
జతం  ఇవవటలదు.  తతను   ఇబుంద 
పడతుననడ.  ఆ  వషయం  తలయగన  రవక 
చల బధ వసంద. 'తతక ఎలగైన సహయం 
చయల' అనుకననడ. 
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పరుక యజమన రజ టకకటుు కంటరు 
దగగర  కరుచంటడ.  అతనన  చూసక,  రవక 
ఒక   ఉపయం  తటుంద.   అతను   తన 
సనహతులందరన  పలచ  వషయమూ,  తన 
ఉపయమూ  చపపడ.  పలలలందరూ   'సర' 

అననరు.  రవ  తతను  పలచ,  తను  చపపనటుల 
చయమననడ.  తత  ముందు  కంచం 
తటపటయంచడ;  కన  చవరక  సరననక 
తపపలదు. 

ఆ రజ  పరుక తరచ సమయనక,  పరుక 
యజమన సుబురవ దగగరక వళు, తన జతం 
పంచమన  అడగడ  తత.  సుబురవ 
కదరదననడ.  వంటన  తత  తను  ఉదయగం 
మనసుతనననన  చపపశడ.  నలఖరుక  వచచ 
చసనంత  వరక  జతం  తసుకవళతనన  చపప 
వళుపయడ. 

ఆ  రజ  సయంతరం,  ముందుగ  రవ 
పరుకక వళు టకకటుు తసుకన లపలక వళు, 
వనకక  తరగ  వచచసడ.  అటుపైన   ఒకర 
తరవత  ఒకరుగ   పలలలందరూ  వచచరు.  రవ 
వళుందరక  ఏద  చపత  ఉననడ.  కంచం 

సపటక పలలలంత వళుపయరు. 

ఇదంత  చూస  పరుక  యజమన 
సుబురవ  ఆశచరయపయడ.  ఏం 
జరుగుతుననద  అతనక  అరధం  కలదు. 

మరుసట  రజ  కడ  ఇలగ  జరగంద. 

కకపత  పలలలు  ఈ  రజ  వళుపలదు- 

సుబురవ  దగగరక  వచచ   "తత  ఏడ, 

కనపంచటం లదు?" అన అడగరు. 

సుబురవ  ఆశఛరయంగ  వళువైప  చూసూత 
"తత  పన  మనసడ"  అన  చపపడ.  అంత- 

మరుసట  రజ  నుండ  పలలలు  రవడం  పరతగ 
మనసరు. కనసం ఒకళుు ఒక టకకటుు కడ 
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కనడం లదు. 

ఇటల  రండరజలు  గడచసరక, 

సుబురవక  బుదధ  వచచంద.  'తత  లకపత 
తనక  అసలు  ఆదయమ  ఉండదు!  తత 
జతం  వషయంల  తను  మర  జడడగ 
ఉండకడదు"  అన  అరధం  అయయంద.  ఇంక 

రండ  రజలు  ఇటల  గడచంద-  తతను 
పలపంచ,   జతం  పంచ  మర  పనల 
చరుచకననడ సుబురవ. 

పలలలు,  తత  కడ   సంతష  పడడరు. 

పరుక మళు పలలలత కళకళలడంద. 

36
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టచర: అననంట  కంట  పత జంతువ ఏద?

సూుడంట : జబర సర!

టచర : ఎందుకన.

సూుడంట : అద ఇంక నలుప, తలుప రంగులన  ఉంటుంద కబటు.

అమ యకడ!

మరుత    వదశ యతర   ముగంచుకన,  ఇంటకచచడ.

మరుత: నను  ఫరనర ల కనపసుతననన!?

మరుత భరయ : లద , ఎందుకల  అడగరు?

మరుత : ఏం లదు, లండన ల   ననున  చల  మంద 'నువవ  ఫరనర వ?' అన  
అడగరందుక, మర?
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వశల హృదయం - వశల రజయం 
రచన: జ. జయచందర రడడ, ఉపధయయులు, టంబకు బడ. 

చతరం: శవ, జయనటయు, హైదరబదు.

అనగ అనగ ఒక రజయం ఉండద. ఆ రజయం 
పరు  వశల  రజయం.  ఆరజయనక  రజ 
వశలుడ.  పరుక  తగగటులగ  ఆ  రజ 
హృదయం వశలమైనద.  రజ రజయనన బగ 
పరపలంచవడ.  పరజలను  కననబడడలలగ 
చూసుకనవడ.  అందుక  తగన  వధంగన 

పరజలు  కడ   ఆయన  పటల  వనయ  వధతలు 
కలగ ఉండవళుల.  కషుపడ పన చసవళుు.

రైతులందరత  పటు  రజ  కడ 
వయవసయం చసవడ. మంచ మంచ పంటలు 
పండంచవడ. 

రైతులందరక  పంటలు  పండంచడంల 
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మళుకవలు చపప, మంచ నణయమైన పంటలు 
పండంచటుల  చూసవడ  వశలుడ.  తను 
రజననన  గరవం  ఏనడ  ఉండద  కదు 
ఆయనక.  ఇతర   రజయలల  వనన 
వయపరసుతలంత   నణయమైన  సరుక  కసం 
వశల  రజయనక  వచచవరు.  అందువలలకడ, 

వశలరజయంలన  రతైులక  మంచ  లభలు 
వచచవ.  ఆ  ఉతసహంత  రతైులు  ఇంక 
నణయమైన  పంటలను   పండంచవరు.  ఆ 
వధంగ ఆ రజయం నణయమైన సరకలక పటున 
పరంైద. 

కననసంవతసరల  తరువత  ఆ  రజ   ఆ 
రజయంలన  రతైులందరన  సమవశపరచ, 

"నను  కనన  రజలు  వశరంత  తసుకవలన 
నరణయంచుకననను.  రజయం  వదల 
అడవలక  వళు  తపసుస  చసుకంటను.  ఈ 
రజ  సుదనం.  సయంతరంగన  నను 
పరయణమై  పతను.   ఇననళుుగ   మరు 
తలుసుకనన  మళకవలత  మంచ  మంచ 
పంటలు  పండసూత  పండ.    మన  రజయ   కరత 
పరతషులను ఇంక ఇనుమడంప జయండ  " అన 

ముగంచడ. 

రైతులందరూ  చల  బధపడడరు.  రజ 
మటలక  ఎదురు  చపపలరయ!  వచరంగ 
ముఖలు  వళుడ  వసుకన   ఇళుక 
చరుకననరు.  ఆ రజ  సయంతరం  రజగరు 
అడవలక  వళుపతూ  ఉంట  ఆ  రజయం  లన 
పరజలందరూ   బధపడ,  ఏడసూత  చూసుతండ 
పయరు.  అటు తరువత కడ ఆ   రతైులు 
రజగరచచన   వలువైన  సలహలను  పటసూత 
మంచ నణయమైన పంటలు  పండంచరు. గపప 
లభలు పందరు; ధనవంతులయయరు. 

నదనంగ  వళలంత   మంచ  భవనలు 
కటుంచుకన  వలసవంతమైన  జవతనక 
అలవటు  పడపయరు.  రజను  పరతగ 
మరచపయరు.   పంటలు  పండంచడం 
మనుకననరు. 

కంత కలనక వరు పరతగ సమరులుగ 
తయరయయరు.  వళు  దగగరునన  డబుులు 
మంచులగ  కరగపతూ  వచచయ.  వళుు 
ఇషుపడ   కటుంచుకనన  ఇండల  సైతం 
అముమకవలస  వచచంద.  అయన  వటన 
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కనవళుు  కడ  లరు!  ధనవంతులు 
బకరులయయరు.  ఆ  రజయంల  అంతట 
కరువ తండవం ఆడసగంద. పరజలు ఆకలత 
మడతుననరు.  అపపడ  వళలక   రజగరు 
గురుతక వచచరు.  అయన ఏం లభం? ఏమ 
పరయజనం లకపయంద. 

రతైులు సమరులుగ మరడంత పంటలు 
పండంచలకపయరు.  వరషలు  కడ  సరగ 

పడటం  లదు.      కంత  కలనక  రజగరు 
రజయనక తరగ వచచరు.  రజయ  సుతగతులను 
చూసరు.  అకకడ  ఒక కణం కడ ఉండలక, 

తరగ అడవలక వళుపయరు. 

'వశల  హృదయలు  లన  వశల  రజయం 
నకందుక?'  అన  రజగరక   అనపంచ 
ఉంటుంద. 
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స ున న క కత త   వ ల ువ జకల ు
రవ : ' సుననక ' వలువ లద?

గప: లదు.

 రవ:  సునన  పకకన  సునన  పడత?

గప : ఏమ కదుర!

రము: సుననం అవతుంద గదర?

త డ!

టచర : ఆపల పండ  కరంద  పడగన  ఎందుక  కరందక  పడంద ! అన  
నూయటన  ఆలచంచడ , కద ! మర  నువవతత?

సూుడంట : పడగన  తనస, రండద ఎపపడ పడతుంద, అన  
చూసుతంట!



మన రత మన చతలలన ఉంద 
మూలం: “Buddhist Parables” తలుగు అనుసరణ: నరయణ 
చతరలు: శవ, జయనటయు, హైదరబదు.

చల కలం కరతం  ముసల సనయస ఒకయన 
ఉండవడ.   ఆయన   సధన  బలం  గపపద- 

అందువలల   ఆయనక  కనన   అదుుత  శకతలు 
కడ  సమకరయ.   వటల  ఒకట, 

మనవల తలరతను చూడగలగటం. 

ఆయన  దగగర  చలమంద  శషుయలు 
ఉండవళుు.   వళుల   ఎనమదళు  పలలవడ 

కడ ఒకడ ఉండవడ.  ఒక రజన ఆయన 
ఆ  పలలవడ  ముఖం  కస  చూస   చూడగన 
ఆయనక  వడ  భవషయతుత   తలసపయంద: 

పలలవడ  ఆయుషుయ  అయపవచచంద..  కదద 
రజలల వడ మరణంచనుననడ! 

గురువ  గరక  ఆ  పలలవడన  చూసత  బధ 
వసంద.  చనపయటపపడ  ఆ  పలలవడ  తన 
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తలల దండరల దగగర ఉంట మంచదన ఆయనక 
అనపంచంద.   అందుకన  ఆయన   పలలవడన 
దగగరక  పలచ,  "నయన!  నువవ 
కంతకలంపటు  శలవ  తసుకన,  మ 
యంటక  వళుు.   వలైననన  రజలు 
మతలలదండరలత  సంతషంగ  గడప. 

వనకక  తరగ  రవలన  తందర  పడక"  అన 
చపప, ఇంటక పంపంచడ.  

మూడ  నలలు  గడచయ.   ఆ  పలలవడ 
చనపయ  ఉంటడనుకననరు  గురువగరు. 

అయత  ఒక రజన,  గురువగరు కండ మద 
కరచన కరందక చూసూత  ఆశచరయపయరు- ఆ 
పలలవడ  వనకక తరగ వసుతననడ! 

అతన  ముఖంలక  తదకంగ  చూసన 
గురువగరక  ఇపపడ  అతను   పండ 
ముసలవడయయంత  వరక  జవసతడన 
అరుమైంద! 

"ఏమ  చయటం  వలల,  అతన  రత  ఇంతగ 
మరంద?”  అన  గురువగరక  ఆశచరయం 
వసంద.  "నువవ  ఇకకడనుండ  వళువ  కద, 

ఆరజనుండ    ఏమం  జరగయ  మతతం 

చపప" అననరు శషుయడత. 

పలలవడ  తను  ఇంటక  ఎల 
చరుకననడ చపపడ;  మధయ  దరల  తను 
చూసన  ఊళును  గురంచ,  తను  దటన 
పటుణలను  గురంచ  చపపడ;  తను  ఎకకన 
కండల  గురంచ,  తను  దటన  నదుల  గురంచ 
చపపడ. 

"ఇంక  ఏమమ  వశషలుననై?"  అడగరు 
గురువగరు. 

శషుయడ  కంచం  గురుతచసుకన  చపపడ: 

"ఒకసర  ననక  వగును  దటలస  వచచంద. 

వరద వచచ ఉననద-  ఉధృతంగ పరవహసుతననద, 

ఆ  వగు.  వగు  మధయల  ఒక  చనన   మటు  కపప 
నలచ  ఉననద,  దవపం  లగ.   ఆ  మటు  కపప 
మద  ఒక  చమల  గుంప-  ఎటు  పయందుక 
వలుకక,  పరణభయంత   కటుు 
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మటుడతుననద.   కదద  సపటల  ఆ  మటు  కపప 
కరగపతుంద-  చమలనన  నట  పలతయ. 

నక వటన చూస జల వసంద.  పరకకన  ఉనన 
చటుు కమమను ఒకదనన ఆ మటు ముదద  మదక 
వంచ,  పటుుకన  నలబడడను.    చమలు 
ఒకకటకకటగ   ఆ  కమమమదక   ఎకకసయ. 

అవనన  భదరంగ   ఒడడకకంత  వరక   నను 
కమమను  అటలగ  పటుుకన  నలుచననను.   ఆ 
తరవత   నదరన   నను  వళును.   ఆ  చనన 

పరణులను  కపడగలగనన  నక  చల 
సంతషం వసంద" అన. 

"ఓహ,  అదననమట,  కరణం!  దవతలు 
ఇతన  జవతనన  పడగంచంద 
అందుకననమట!"  అనుకననరు 
గురువగరు. 

దయతట,  పరమతట  మనం   చస  పనులు 
మన రతన మరచగలవ.  నజంగన మన రత 
మన చతలల ఉంద! 
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పల ల ల  గత!  చ ద ు జ క 

మహష  : ఒర  రమూ ! పదుదనన   ననమమ   ఇంటక  , సయంతరం  అమమమమ  
ఇంటక   భజననక  వళుతుననవ,  మ  అమమ ,నననలు   ఊరల లర?

సురష :  ఉననరు.

మహష :  మరమ? మ  అమమ నననల  మద  అలగవ? మ  ఇంటక ఎందుక 
వళుటలదు? 

సురష :  మ అమమమ  ననన మద  అలగ వళు  పటుంటక  వళలంద. నననమ 
అమమ  మద   అలగ  వళు   ననన  ఇంటక  వళుడ. అందుక  నను  రండ ఇళలక  
వళుతననను రజ! 
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నమసకరం 
మూలం: పరతప అగరవల, సురస టు లవ బై తలుగు అనుసరణ: నరయణ, కతతపలల బృందం.

చతరం: అడవరముడ, జయనటయు, హైదరబదు.

బుదూధరం  చల  సద  సద  మనష. 

మనసుల కలమషం తకకవ.  ఆయనన గురంచ 
తలసనవళుు  ఒకవైపన  ఆయన  వయకతతవనన 
మచుచకంటూన,  మరవైపన  "ఈయన 
నజంగన  వంత  మనష"  అనుకంటూ 
ఉంటరు. 

బుదూధరంక ఒక అలవటు ఉండద: రడడ 

మద  నడసూత  ఉననపపడ,   ఎదురైన  వళలక 
ఎవరకైన  సర,  నమసకరం  పటు,  "నమసత" 
అన, "రం!రం!" అన  అంటూ ఉండవడ. 

వళుు పరచయసుతల అవవలన లదు- ముకక 
మహం  తలన   కతతవళుు   అయన  సర- 

బుదూధరం  క  ఎదురు  పడడరంట  ఒక 
నమసకర  బణం  తపపన  సరగ  అందద 
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వళుక! 

బుదూధరం  గడడనన  చూస,  దరన  ఉండ 
పలలలు  ఒకంత  ఉతసహంగను,  ఆశచరయంగను 
చూసుతంట,  ఈయన ఒకకసర చతులు ఊప, 

వళుక  "హయ!  బై!"  చపప,  పయవడ. 

ఒకకసర  ఆగ,  వళలను  దగగరక  రనచచ,  తన 
గడడం  ముటుుకనచచవడ.   పలలలందరూ 
ఆయనక బదులచచ, నవవవళుు- 

కందరైత  "బగుననవ,  తత!?"  అన 
అడగవళుు.  కంతమంద  పదదవళుు  మతరం 
ఆయన నమసకరం పడత పటుంచుకనవళుు 
కరు.  కందరు  తరగ  నమసకరం  పటువళుు. 
కందరు  ఊరక  అటల  వంతగ  చూసూత 
వళుపయవళుు.  చలమంద,  మదట  సర 
పటుంచుకకనన,  రండసర  మూడసర 
నమసకరం  అందుకననక,  పరత  నమసకరం 
పటువళుు. 

ఒకరజ  ఉదయం  బుదూధరం 
ఎపపటలగన  పరుకక  వళుడ.   అపపడైత 
మంచ   గలన  పలుచకవచుచ!  నడక 
వయయమం  కడ  అవతుంద!   మంచు 

కరుసుతననద. 

 ఇంక బగ తలలవరలదు.  పద అడగుల 
దూరంల ఉనన మనషన కడ గురుతపటుటనక 
వలు అవవటలదు. 

బుదూధరం  రడడక  ఎడమ  పరకకగ 
నడసుతననడ.   రడడక  కడవైపన,  అటు 
పరకకనుండ,  ఎవర  వసుతండటం  గమనంచడ 
బుదూధరం.   ఆ  వచచదవర   ఈయనలగ 
వయహయళక  వచచవడైత  కదు-  అతన  వపమద 
పదద సంచ ఒకట వరలడతుననద.  అతన నడక 
తరు, అతను వసుకనన బటులు- అతన రూపం 
చూసత  దూరం  నుండ  తలుసుతననద-  అతనక 

చతతఏరుకనవడ  అన’ ’ . 

బురూధరం  చతులు,  నరు  అలవటు  పడ 
ఉననయమ,  ఊరుకలదు-  అతనన 
చూడగన  బుదూధరం   చతులు  జడంచడ- 

"రం!రం!"  అననడ.   రడడక  అవతలగ 
నడసుతనన  ఆ  మనష  టకకన  ఆగడ- 

రడడను  దటుకన  ఇటువైపక  వచచడ; 

భుజన ఉనన మూటను  కరంద పటు, అమంతం 
బుదూధరం కళలమద పడపయడ! 
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బుదూధరంక  నట  మట  రలదు. 

ఏమతుననద  అససలు  అరుం  కలదు.   ఎవర 
వచచ  తన  కళుక  మకకతుననరు! 

అసంకలపతంగన ఆయన ఆ మనషన వరసూత, 
లవనతత దగగరక తసుకననడ. 

తర చూససరక, ఆ మనష కళల నండ నళుు! 
సంతషంతట,  కృతజఞతతట  అతన  కళలల 
నళుల నండ ఉననయ: నట మట రవటలదు. 

బుదూధరం  అడగడ:  "ఏమైంద  బబూ!? 

ఎందుకటల?" అన. 

చతత  ఏరుకనవడ  కళలనళుు 
తుడచుకననడ.  మరస  కళలత, 

సంతషంగ  అననడ  "’ఎందుక  అన’  
అడగుతుననర,   సహబ?   ఈ  పండగ 
పరదుదన, పరరున సమయంల మరు నక ఎంత 
అదుుతమైన  బహమతన  ఇచచర  మర 
ఊహంచలరు.   నను  ఒక  పదవడన-  చతత 
కపపలలంచ  కయతలను,  పలసుకకలనూ 
ఏరుకన,  న  కటుంబనన  పషంచు-

కంటను.  తలసనవళుు,  తలన  వళుు 

అందరూ  ఒకక  తరుగన  పరవరతసతరు,  న  పటల: 
ఎవవరగన  ఇపపటవరక  ననున  పటుంచుకన 
లదు!  చూస, చూడనటుల పతరు అందరూ. 

ఎవవరూ నక  కనసం  "హల"  కడ  చపపరు. 

మమదర   పరమగ,  గరవంగ,  చతులతత 
నమసకరం  పటునవళుు  ఇపపటవరక 
ఎవవరూ   ఎదురవవలదు  నక.   మరు 
పదదమనుషులూ,  గరవనయులు-  అయన 
మరు  నక   నమసకరం  పటు,  ననున  దగగరక 
తసుకననరు-  మరు  హందువ 
అనుకంటను-  నను  ముసలమును. 

అయతనమ, అలలక పరయమైన వళుు మరు! 

మమమలన   కలసన  ఈ  కణలన  నను  ఎననటక 
మరువను.  మక నమసకరంచ, నను  అలలను 
గురుత చసుకంటను.  ఖుద హఫజ!  దవడ 
మక  తడగ  ఉండగక!"  అన  శలవ 
పచుచకననడ. 

"ఒకక నమసకరం ఎంత పన చసంద!" అన 
బుదూధరం ఆశచరయపయడ. 
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నళలను వతకన చప 
మూలం: పరతప అగరవల, సురస టు లవ బై   తలుగు అనుసరణ: నరయణ, కతతపలల బృందం 
చతరలు: గణశ, హైదరబదు.

అనగ  అనగ  దవ  అన  చపపలల  ఒకట 
ఉండద.  అద చల తలవైనద.  రళు సందులల 
దకకన  ఆడకవటం  అంట  దనక  చల 
సరద.   రతరపట  సముదరప  అడగున, 

నలబరుగ  నడసూత  పయ  జలచరలన 
గమనసూత  కరచవటం  కడ  దనక  చల 
ఇషుం. 

ఒక  రజన అద తన సనహతులైన సముదరప 

గురరలకసం ఎదురు చూసుతననద. 

ఆ  సమయంల  వళల  అమమమమ  గరమమ  వర 
ఎవరతన  అంటుననద-  "నళుల  బరతక 
చపలనన.."అన. 

"నళల?"  అన  దవ  ఆశచరయపయంద. 

"నళలంట?" 

అమమమమక  ఎల  చపపల  అరుం  కలదు. 

"నళుల  ఎకకడంటయ?"  అన  ఆలచనల 
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పడంద దవ. 

కంత  సపటక,  "ఆలచంచ  లభం  లదు. 

నన  వళు  కనుకకంటను-  అద  నయం"  అన 
బయలు దరందద. 

"అయత  నళల  కసం  ఎకకడ  వతకల?"  అన 
దనక అనుమనం వచచంద. 

సముదరప  గురరలు  రగన  అద  వటన 
అడగంద:  "నమసకరం  మతురలర!  నళుల 
ఎకకడంటయ చబుతర, కసత?" అన. 

సముదరప  గురరలు  ఒకదన  ముఖం  ఒకట 
చూసుకననయ.  "ఏమంటుననవ?  నళల?! 

మకటల   తలుసుతంద?  మమైత  ఇపపటవరక 
ఆ మట వనలదు!" అననయ. 

"అయయ! కమంచండ. నను వర ఎవరననన 
అడగుతను" అన దవ ముందుక సగంద. 

కంచం దూరం పయక దనక కనన యల 
చపలు  కనబడడయ.   అద  అడగంద-"హలల! 
ఈల  చపలూ!  నను  చల  అవసరంగ 
వతుకతుననను-  ’నళుల  ఎకకడ  ఉంటయ?’ 

అన.  మరు  నక  కంచం  వతక  పడతర, 

దయచస?" అన. 

అవ  "ఆఁ..ఊఁ" అన సణగయ.  ఒక ఈల 
చప  దూరంగ  ఉనన  ఒక  గుహకస  చూపసూత 
"నళల?! మక తలదమమ, ఎకకడన వతకల? 

నువవ  వతకవవ  బహశ:  ఆ  కండగుహల 
ఉంటయమ మర, చూడ" అననద. 

దవక సధరణంగ చకట పరదశలంట ఇషుం 
ఉండదు.   కన  అద  అనుకననద-  "ఓహ! 

నళుు  గుహలల  ఉంటయననమట!   నను 
ఎపపడ  గుహలల  ఏముంటుంద  చూడలదు 
కద, ఇపపడ పయ చూసతను" అన, మలలగ 
ఆ కండగుహలక పయ వతకంద. 

అకకడ  దనక  రకరకల  మకకలు,  రళుు, 
వంతవంత  పరుగులు,  నలమద  పరక  జవలు- 

అద  ఇంతక  ముందననడ  చూస  ఉండనవ- 

చల  కనబడడయ,  కన-నళుల  మతరం 
కనబడలదు! 

అద  ఆ  గుహలంచ  నరశగ  వనుదరగంద. 

గుహలంచ  బయటక  వసుతంట  అకసమతుతగ 
దనకక నకతరప చప  ఎదురంైద.  తన నరశల 
దవ దనన చూసుకన లదు- వళు దదప దనన 
ఢకటుంద!   "ఓయ!  ఓయ!  కంచం 
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చూసుకన పమమ, చనన చప!" అననదద. 

"అయయ!  చూసుకలదు  నకతరం! 

కమంచు.   నను  ఇకకడనుండ  బయటక 
పబతుననను" అననద  దవ. 

"అయన  ఈ  చకట  గుహలల  ఏం  చసతంద, 

చనన చప?" అడగంద  నకతరం. 

"నను  నళలకసం  వతుకకంటూ  వచచను. 

ఇకకడ వర ఏవవ ఉననయ గన, నళుు మతరం 
ఎకకడ   కనబడలదు.   అందుకన,  బై!  బై!" 

అన పబయంద దవ. 

"ఓయ!  ఓయ!  చననచపక  బల  సందహం 
వచచంద!  ఆగు,  ఆగు,  ఒకకనముషం!"  అన 
కకలు  పటుంద  నకతరం.   "ఏమంటుననవ 
నువవ?  గుహల  నళుు  లవ?!  అసలు  నువవ 

ఈ గుహలక  ఎటల వచచవనుకంటుననవ?" 

అడగంద అద. 

"ఉం..  ఎటల  వచచన?  ఈదుకంటూ 
వచచను!" అననద దవ తలవగ. 

"ఓహ!  మరైత  నువవ  'దనల' 

ఈదుకంటూ  వచచవ?"  అడగంద  నకతరం. 

దన  గంతుల   ఇపపడ  కంచం  ఎగతళ 
ఉంద. 

దవక  ఆ  పరశన  అససలు  అరుం  కలదు. 

’దనలన  ఈదటం  ఏమట’ ?   తను  కవలం 
ఈదంద   ’ ’ -అంత కద!" 

నకతరం  ఒక  వరర  నవవ  నవవంద.   "ఓ  న 
పరయమైన  చనన  చప!  నువవ  ఒకవళ  నజంగ 
నళుకసమ  వతుకకంటుంట  మతరం,  న 
వతుకలట ముగసనటల.  ఎందుకంట, నళుు 
ఈ  కణంల  న   చుటూు  ఆవరంచ  ఉననయ!" 

అననద. 

దవ  ఇంక  గందరగళపడంద.   ఇపపడ 
తన  పరసుత  ఏంట  తలలదు  దనక.  సగుగ 
ముంచతతగ అద 

"మర,  ఉం...ఈ  గుహల  అంత  చల 
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చకటగ  ఉందగద,  బహశ:  అందువలలన 
కవచుచ..నను  నళలను  చూడలకపతుననను  " 
అననద. 

నకతరం  మళు  ఒకసర  నవవంద:  "చననచప 
పప!  నువవ  నళలను  చూడలసన  అవసరం 
లదు. 

నజనక  చల  చపలు  నళును  చూడన 
చూడవ!  నళుు  మన  లపల  ఉననయ,  మన 
బయట  ఉననయ.  మనందరం ఈ నళల వలలన 
తయరతం;  నళల  వలలన బరతుకతం;  చవరక 
ఈ నళలలన కలసపతం.  న చరమం ననున అనన 
వైపల  ఆవరంచనటుల,  నళుు  కడ 
ఎలలపపడ  ఆవరంచ  ఉంటయ,  ననున. 
మనక నళల జవం! అవ లకండ మనం లము" 

అన వవరంచంద. 

దవక కంచం సప తను వంటుననద నజమ 
కల  అరుం  కలదు.   "న  చుటూుతన  నళలను 
పటుుకన, ఆ  నళలకసం ఎకకడకకడ వతకన!" 

అనుకననద. 

ఆ  పైన  దవక  మలలగ  ఆ  నళలతట  ఏమం 
చయచచ  కడ  తలసంద.   అద  దనల 
బుడగలు ఊదంద; తన మపపలన వడ దనల 
ఈదంద;  తనకంట  చనన  చపలక  ఈదటంల 
సయం  చసంద;  నశచలంగ,  అల-ఊరక- 

ఏమతరం  కదలకండ  నలబడ,  నట  అలలు 
తన  చుటూు  కదల  తనక   హయనచచటుల 
చసుకననద.   ఒకసర  ఉననయ  అన’ ’  
గురతంచక,  దవ  చప  జవతనక  ఇక   ఆ  నళుల 
మరంత  ఆశచరయనందలను  జడంచ,  భల 
సయపడడయ! 

చపచుటూు  నళుు  ఉననటులగన,  మన 
చుటూు  ఉంద-  సంతషం.   మనం  ఒకకసర 
దనన   గురతంచమంట,  ఆ  సంతషం  మనలన 
ముంచతతగలదు!  దనకసం  వర  ఎకకడ 
వతుకకవలసన అవసరమ లదు!
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గరదద-గువవ
సమజంలకలస నవససూత ఉంటం కద, ఒకకసర కటలటలు భయంకరంగ ఉంటుంట.ై  అయన సర- 

బయటవడ ఎవడైన నవవడంట చలు- అందరం ఒకకటపైతం. “మమందరం ఒక కటుంబం  అన”  
దబయసతం.  మనలన ఈ నైజనన గదద ఎల ఒంటపటుంచుకననద ఈ కథలచూడండ-

మూలం: ఖలల  జబరన తలుగు అనువదం: నరయణ, కతతపలల బృందం.

ఒక గరదద, ఒక గువవ ఎతతైన కండ శఖరం మద 
ఉనన ఒక బండరయ మద కలశయ.

"నమసకరం  అనన"  అన  పలకరంచంద 
గువవ, గరదదను.

గరదద  కరందక  చూస  కంచం  తరసకరంగన 
పరత నమసకరం చసంద.

 అంత  బన  ఉంద  కదనన? "  ఇంకంచం 

మటలడంచంద గువవ.

"ఊ"  అంద  గరదద.  "మమందరం  బగన 
ఉననం. కన నక మరయదలు సరగగ తలసనటుల 
లద?  మం  పకలక  రజలమన,  ముందుగ 
మం  సవయంగ  పలకరంచకపత  ఎవవరూ 
మత మటలడరదన నక తలద? "

గువవ  అననద-  "మనం  అందరం  ఒక  జత 
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పకలం అనుకననన, నను ?" అన.

గరదద  గువవకస  అసహయపడతుననటుల 
చూసంద-  "  ఒక  జత?  'నువవ,  నను  ఒక 
జత' అన నక చపపందవవరు?" అననద.

అపపడ  గువవ  అననద- "కన  ఒకక  సంగత 
చపపనయయ  ననున-  నువవంత   ఎతుతక 
ఎగురగలవ  ననూ అంత  ఎతుతక ఎగురగలను. 

అంతకక  నను  న  పటత  భూమ  మద  ఉనన 
ఇతర  పరణులక  సంతషం  కలగంచగలను. 

నువవ  ఆనందనన  పంచవ,  సంతషనన 
ఇవవవ." అన.

గరదదక  కపం  వచచంద.  "ఆనందం, 

సంతషం!  ఊహలల  బరతక  పటు!  ముకకత 
ఒకకపటు  పడచనంట  నశనం 

అయపతవ నువవ. న కలంత కడ లవ, 

గంతతత   మటలడతుననవం?" అననద. 

వంటన  గువవ  ఎగర,  గరదద  మదక  దూక 
కరుచన,  దన  ఈకలన  పకడం  మదలు 
పటుంద.  గరదదక  చల  కపం  వచచంద.  అద 
వగంగ  పైకగర,  ఇంక  ఇంక  పకై  పయ, 

కందక  జర,  ఆకశంల  గంగరలు  కటు, 
ఎలగైన  గువవను  వదలంచుకందమన 
తంటలు పడంద. ఎంత ఎగరన దనక అలుప 
వచచంద  తపపసత,  పరయజనం  ఏమ 
లకండంద.  చవరక  అద  అద  రత  వలంద. 

మునుపటకంట  చకకగను,  మదకకక 
కరుచనన గువవను, దనతబటు తన రతను 
తటుుకంటూనూ.

ఇక  సరగగ  అద  సమయనక  అకకడక 
వచచందక  తబలు,  గునగున 
నడచుకంటూ.

కంటపడన  దృశయనన  చూస  దనక  నవవ 
ఆగలదు. నవవ నవవ దనక కడప నపప పటు, 
ఆగలక  వప మదక  తరగ  వలలకల పడతనమ 
అనపంచంద.
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ఆ  నవవ  వన,  గరదద  కందక  చూసత  అకకడ 
తబలు  కనపడంద.  "  నడకరన,  పరక  పరణ! 

ఎపపడ  నలబరున  పడ  తరుగుతుంటవ, 

దనక  నవవతుననవపపడ?"  అరచంద  గరదద 

కపంగ.

తబలు  అననద-  "ఏముంద,  నువవ  గురరం 
అయపయవన  తలుసూతన ఉననద-  చనన  పటు 
ఒకట  న  మద  ఎకక  సవర  చసుతననద.  కన 
చననపటు   గపపదన  నక  చూడగన 
అరుమైపయ,  న  మద  జలత  నవవ  వసతంద" 

అన. 

"న  పన  నువవ  చూసుక,  న  గువవ 
తముమడక  నక  మధయ,  ఇద  మ  కటుంబ 
వయవహరం.  బయట  వళుక  దనత  ఏమ 
సంబంధం లదు" అననద గరదద దనత!
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త ుపప జ క!

భరత :  న కందుక  భయంగ  ఉంద!

భరయ : ఎందుక?

భరత : నల రజల నుండ  ఐరన  టనక  తగుతుననను కద, పరగులు  తుపప 
పడతయమనన.
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జనమభూమ
గనం:  C.కరషణవణ, A.S.గతక, K.భరగవ, T.ఓంలత, 7 వ తరగత, టంబకు బడ.

సవరకలపన: K.గంగమమ, ఉపధయయురలు, టంబకు బడ.

నదు  జనమభూమ కంట  
నకమకకడంద? 

సురలక  మకకడంద? “నదు”

అమరందురడ, గంధరువలు   
అచచరులును  మచచరులు 
వడకగ  వలస వచచ  
వహరంచ  హమశృంగం “నదు”

కళదసు కంట  కసల 
పసడ  కళల పలబల 
మనగర ధర ధమం  
సవరగ సమల  ఎకకడ “నదు”

పచచన సశయమల  సుశయమల  
పసడ  సమ  మనదు ధరణ “నదు”

చందనమును  మరపంచు  
అమర  ధమము 
పసడ  పంటలక  ఇదయ   ఆలవలము “నదు”
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వలుగు 
గనం: A.S.నందన, సునల, సంకరతన, శవకమర, 4 వ తరగత, టంబకు బడ.

చతరం: మరుత, బసనపలల, అనంతపరం జలల

వలుగులననంటలన  ఏ వలుగు  చపపడ 
మ ఇంట పపలూ  తరగంగ వలుగు 

నవవలననంటలన ఏ నవవ  వలుగు 
మ ఇంట పపలూ  నవవంగ వలుగు 

ఆటలననంటలన  ఏ ఆట  వలుగు 
మ ఇంట  పపలూల  ఆడంగ వలుగు 

పలుకలననంటలన ఏ పలుక వలుగు 
మ ఇంట పపల  పలుకల  వలుగు 

ఇంటంట  ఇంటంట  ఏవలుగు వలుగు 
ఇంటంట ఇంటంట మబల  వలుగు. 
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ఇంటరనట  సకరయం ఉననవళుు  ఈ సంచకలన పటలననటన  వనవచుచ, డనలడ చసుకవచుచ.  

సందరశంచండ: http://kottapalli.in/2010/12/welcome
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వందనమ భరతమ 
గనం: C.కరషణవణ, A.S.గతక, K.భరగవ, T.ఓంలత, 7 వ తరగత, టంబకు బడ
సకరణ: K. గంగమమ, ఉపధయయురలు, టంబకు బడ

వందనమ - భరతమ 
అందరము న వరమమమ 
మమందరమూ న వరము 

వనల గగనప వధుల తకడ- 

వంధయ హమచల గరధర  
వశవ వయపన - వమల రూపణ 
వజయ భరత సుతులమమమ 

గలగల పరడ గంగ సంధు 
పదములు కడగగ కవర 
పణయ నదముమలు నండన పవన 
పణయ మూరత పతురలమమమ 

వర శవజ  గురు గవందుల - పృథవరజ  పరతప  సంహల 
ధరమ రకకై  దకను బూనన- ధశలుర  వరసులమమమ
“వందనమ భరతమ"
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ముసలం- హందూ 
గనం:  C.పవన, B.చందర శఖర, 5 వ తరగత, టంబకు బడ, చననకతతపలల.
సవర కలపన:  P.హనుమంతు, పరధనపధయయులు, టంబకు బడ.

ముసలం  హందూ పలలలర 
ముందుక పదం రరండయ 
భరత దశం మనద మనద 
బజవఢంక  బలలలర  “ముసలం హందూ”
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హందూ కరై సతవ  బలలలర 
భరత దశం  మనదమనద 
చటక మటక జగడలడ 
తతల మటల వనకండయ 

ముసలం హందూ పలలలలర
హందూ కరైసతవ బలలలర
ముందుక  పదం రరండయ!

శూరుడ శవజ  వరుడ బసు 
భరతయుల  బలలలర 
భవ కలమున భరత భమన 
బల వరుల పలంచలయ 

ముసలం హందూ పలలలలర
హందూ కరైసతవ బలలలర
ముందుక  పదం రరండయ!

పదండ పదండ ముందుక 
భరత దశం మనద మనద   “”ముసలం హందూ"
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ఎలలలరుగన వళుము 
గనం: K.భరగవ, G.సంధయ, A.S.గతక, C.కరషణవణ, 7 వ తరగత, టంబకు బడ.

ఎలలలరుగన వళుము -  కలలలరుగన  వళుము
బలలం  మమకకట  లకమూ  మ కకకట

గధుమరంగున కందరు- 

పసుపవనన  ఇంకందరు
తలుప, నలుప, ఆపల  ఎరుప
ఏరంగనై  ముచచట   గలుప
రంగదైన, రూపదైన  
నవసంచ  ఆ చటదైన 
 బలలం  మమకకట  
లకమూ  మకకకట       "2"
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 అననం, పపప,  చరూ, కర  శఖహరం  తనువరైత
 తండదైన,  తరదైన  తనగర ఆ రుచులవైన
 బలలం మమకకట  లకమ  మకకకట   "2" 

అవనంటరు, ఎస అంటరు. 

'ఒక, టట' అందురుకందరు.

 'స' 'దఖ' 'జ' అంటూ  
పలువధలుగ  పలుకచుందురు
మటదైన, పటదైన  
పదలు కలప  భషదైన
బలలం  మమకకట  
లకము  మకకకట  "2"

దశల  వరవరనై  కన  
సందశం  మదద ఇద
సంతషంల  సకల  పరపంచం 
పకపకలడలననద
బలలం  మమకకట 
లకమూ మకకకట     "2"

"ఎలలలరుగన వళుము"
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బుజజ ఇంటల బల హనుమన!
నరవహణ: G.లలత, telugu4kids.com

ఈ బమమను  చూసత   మకమనపసుతననద?

బుజజ ఇంటల బల హనుమన బగుననడ? వడ ఈ ఇలుల ఎపపడ కటుుకననడట? ఓహ.. 

వర  పలలలు ఎవరైన కటు  పటురమ,  వడకసం!  కద..?!  మర తమకసమ కటుుకననర? మర 
పలలల  ఇంటక  హనుమన  ఎందుక  కపల  కసుతననడ?  మక  తలసత  చపపయయండ!  ఆ  కథను 
వలైనంత  తందరగ  మక  పంపంచండ.   బగునన  కథలను  కతతపలల  పతరక  జనవర  సంచకల 
పరచురసతం.

మ   చ ర ు న మ: కతతపలల బృందం, 

2-312, చననకతతపలల - 515 101, 

అనంతపరం జలల, ఆంధరపరదశ.  (ఇ-మయలు: team@kottapalli.in)
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కతతపలల బృందం
పర ధన  సం పదకలు: నరయణ
సం క త కం: సుబబరజ, ఆనంద, లక
చతర లు: వరంజనయులు, అడవ, మరుత.

ఈ మసప జ కలు: శరలక

చంద వవరలు
సం వతసర  చం ద: 200/ రూ.       

చందను  'కతతపలల టరసుట'  పరట  మనఆరడర 
లద డ.డ  రూపంల కటటవచుును. 

మ చర ు నమ:  

కతతపలల టరసుట, 
2-312, నయమదదల రడడ, చననకతతపలల, 
అనంతపరంజలల, 515101.

ఫను: 08559 240222

బ య ం క దవ ర చం ద కట ట డన క  వవరలు:

KOTTAPALLI TRUST,
A/c No:0138101018809 (Savings A/c),
CANARA BANK, Chennekottapalli,
Anantapur District, A.P.
IFSC code: CNRB0000138.

ఇ మయలు: team@kottapalli.in

క ప ర ై ట ు: కతతపలల పతరకలన ఏ అంశననైన 
ఎవరైన తమ వణజయతర కరయకమలల పరతగ 
ఉచతంగ, సవచఛగ  ఉపయగంచుకవచుు. 

కవలం ఆయ రచయతలక, కతతపలల పతరకక 
వటన ఆపదసత సర.  వవరలక చూడండ: 

http://www.creativecommons.org  వర 
non-commercial, share alike license.

 కృ త జ ఞ త ల ు:

పతరకకసం నరంతరంగ పలలల రచనలన అందంచ సహకరసుతనన  
పరకృత బడ, టంబకట బడ, వజడం సూకల యజమనయలక 
కృతజఞతలు.   వబ సైటుక వనునదనునగ నలున infogami 

యజమనయనక, దనన సుసధయం చసన  python భషక, 

చకకన ఆపరటంగ ససటం linux ను అందంచన ubuntu వరక, 

గపప వయవసథన పరతగ ఉచతంగ అందసుతనన OpenOffice వరక, 

తలుగును రపపసుతనన Unicode, Scim, Baraha లక,  

చతరలను సరదదద  Software Gimp నరమతలక, శబదలను 
చకకబరచ Software Audacity నరమతలక కృతజఞతలు.

మ ుద రణ:

మరు చదువతునన ఈ పసతకం ఇంక జట పరంటరల- 

సరంజలత మళళ మళళ ఇంకలు వయటం దవర 
ముదరంచబడంద.  మ మ రచనలన  అత తకకవ 
పటుటబడలత  ముదరంచుకనందుక ఈ పదథత చల 
అనువైనద.  దంత పరత బళళనూ ఒక పతరకను 
మదలుపటుటకవచుు!

మ ర ూ భగస వ మ ుల ు క ం డ!

పలలలల   సృజనతమకత సహజం.  కథలు, ఆటలు, పటలు, 

బమమలు  దనక ఊతననసతయ.  మతృభషల ఇషటంగ 
చదవటం, తలకగ రయటం వసత అటుపనై అనన శసతలూ 
సులభంగ వంటపటుటతయ- నజం.  అందుకన, మ పలలలల  
ఉనన కలపనక శకతక పదును పటటండ- వళళనూ కథలు 
రసందుక, పటలు పడకనందుక, బమమలు 
వసందుక పరతసహంచండ.  వళళ రచనలన మక పంపండ; 

కవలనపసత మర ఇలంట పతరకనకదనన మదలు పటటండ- 

ఎలగైన సర, పలలలు పదదవళలయయలగ వళుళ చల చల 
తలుగు కథలన చదవల, రసల చయయండ.  

మ పలలలక ఈ పతరకలన కథలు నచుుతయన మ 
నమమకం. వటన వలైనంత మందత పంచుకండ.  మరు 
రసన పలలల కథలు ఏమనై ఉంట పనగటుటకనైన సర, మక 
పంపండ. వలు చసుకన పరచురసతం..

mailto:team@kottapalli.in
http://www.creativecommons.org/


మంచ పసతకం  :  

ర జ  -  ప ద  

వలుు యువరజ అననడ  - "అల సరదగ ఒకకసర గడపడనక  న తండర రజయమంత 
ఖరచయన లకకచయయను.  ఊ, ఇంక." 

టం  చపపడ  "చపసైడ  బజరల  వసంతతువలు  జరగటపపడ  నటయం  చసూత,  పదలు 
పడతము.   ఇసకల  ఆడతూ  దరులతము.   బురదల  ఆడకంటము-  అబబ,  ఏం 
బురద,  పరభూ!  పరపంచంల  అంత  మంచ  పదరథంఇంకటుంద!  బురదల  ననుతుంట 
బల మజగ ఉంటుంద." 

"చలచలు.  ఇంకం  చపపక.   అదుుతం.  పరమదుుతం!  న  బటటలలంటవ  తడకకన, 

ఒకకసరంట  ఒకకసర,  ఎవవరూ  వదదనవళుు  లకండ  బురదల  పరలడత-  ఈరజయం 
పయన ఫరవలదు" 

అటల  సరదగ  మదలైన  పరయణం  వళలన  కదు,  మనలన   వరు  వరు  లకలక 
తసుకళుతంద. 

వలుు  యువరజ  బచచగళు  కంపలను,  బచచగడ  రజభవనంలను  ఇరుకకన,  అషట 
కషటలు  అనుభవసతరు.   ఆ  కరమంల  పండ  హసయం  ఎవరనైన  నవవసుతంద,  కళునళుల 
పటటసుతంద.  సమజంల  పచుచమరుతునన   అసమనతల  పటల  మరుకటవను  సంధంచన 
శసతలల   అత  పరభవవంతమైనద  ఈ  "రజ-పద".   పదహరళుు  వచచలగ  పరత  ఒకకరూ 
చదవ తరలున పసతకలల ఇద ఒకట.  తపపక చదవండ. 

ర జ-ప ద  
రచన: మరుక టవన
అనువదం: నండర రమమహన రవ
పరచురణ:  అభనందన పబలషరుు 


